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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 05.02.2018 kl. 16:30  
Sted: Formannskapssalen Skedsmo rådhus  
Arkivsak: 15/00008  

 
 

SAKSKART  Ca.tid for 
behandling 

Saker til behandling 

12/18 
15/00244-
32 

Orientering om oppfølging av tilsyn og 
forvaltningsrevisjon innen psykisk helse og rus 

16:30 

13/18 
16/00120-
23 

Godkjenning av protokoll 17:30 
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17/00031-
8 

Forvaltningsrevisjon internkontroll - 
tjenesteperspektiv 

17:40 

15/18 
16/00111-
33 

Orientering om kommunens informasjon til 
innbyggerne på Holt/Vestvollen 

18:00 
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26 

Henvendelser om eiendomsskatt 18:15 

17/18 
16/00032-
47 

Revisjonen orienterer 18:30 

18/18 
16/00033-
40 

Referater 18:40 

19/18 
15/00218-
43 

Eventuelt 18:50 
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Arkivsak-dok. 15/00244-32 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM OPPFØLGING AV TILSYN OG 
FORVALTNINGSREVISJON INNEN PSYKISK HELSE OG RUS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen om oppfølging av helsetilsynets rapport og forvaltningsrevisjon 
på psykisk helse og rus ettersendes  
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fikk seg forelagt Rapport fra tilsyn med kommunens tjenester til 
personer over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk lidelse i Skedsmo 
kommune 2017, som referatsak på møtet 22.1.2018. Utvalget besluttet å be om en 
orientering om kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport og 
revisjonsrapporten Psykisk helse og rus et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for 
voksne og pårørendeinvolvering i overgangen fra barn til voksen. Revisjonsrapporten 
ble fulgt opp i møtet 20.6.2016, og ifølge rådmannens notat om saken av 3.6.2016, 
hadde kommunen fulgt opp anbefalingene.  
 
Det synes som om Helsetilsynets rapport peker på noen av de samme avvikene som 
revisjonen gjør i sin rapport. Kontrollutvalget ønsker å få dette belyst i møtet, og har 
bedt om rådmannens refleksjon rundt dette. Et notat om saken vil bli ettersend.  
 
Revisjonsrapporten kan leses her: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_
rus_2015.06.05.pdf  Romerike revisjon vil gi en kort presentasjon av 
revisjonsrapporten i møtet. 
 
Kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsrapporten kan leses her, se sak 29/16: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/m%C3%B8teinnkalling_skedsmo_20.
6.2016.pdf  
 
Helsetilsynets rapport kan leses i sak 10/18: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/komplett_innkalling__skedsmo_kontr
ollutvalg_22.01.2018.pdf  
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Arkivsak-dok. 16/00120-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.1.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.1.2018 tas til orientering 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.1.2018 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 22.01.2018 kl. 08:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Økonomidirektør Erik Nafstad møtte under sak 1. 

Kommuneadvokat Hans Tore Hoff møtte under sak 2. 
Kommunalteknisk sjef Birger Marøy møtte under sak 3.  
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny 
R. Nordvik møtte under alle saker. Forvaltningsrevisor Øyvind 
Nordbrønd Grøndahl og forvaltningsrevisor Miriam Sethne 
møtte under sak 5 og 6. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
Børge Haukland møtte under sak 7 

  
Protokollfører: Mona Moengen, Rokus 
  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 
16/00111-
25 

Orientering fra rådmannen om risikobildet 3 

2/18 
16/00111-
24 

Orientering fra rådmannen om tips og varsler 4 

3/18 
16/00111-
26 

Orientering om kommunens informasjon til 
innbyggerne på Holt/Vestvollen 

5 

4/18 
16/00120-
21 

Godkjenning av protokoll 6 
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 2  

5/18 17/00031-3 
Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet 
internkontroll 

7 

6/18 17/00031-4 Forvaltningsrevisjon internkontroll - tjenesteperspektiv 8 

7/18 
16/00032-
45 

Revisjonen orienterer 9 

8/18 
17/00040-
18 

Status i arbeidet med kommunereformen - 
orienteringssak 

10 

9/18 16/00031-7 Årsrapport 2017 Skedsmo kontrollutvalg 11 

10/18 
16/00033-
35 

Referater 12 

11/18 
15/00218-
41 

Eventuelt 13 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

Møtet ble hevet kl. 12:50. 

Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
  



13/18 Godkjenning av protokoll - 16/00120-23 Godkjenning av protokoll : Utkast til Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018

 3  

Saker til behandling 

1/18 Orientering fra rådmannen om risikobildet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og tar med seg rådmannens innspill til 
arbeidet med revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2020. 
 
 
Møtebehandling 
Erik Naftsad orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og tar med seg rådmannens innspill til 
arbeidet med revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2020. 
 
 
[Lagre]  
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2/18 Orientering fra rådmannen om tips og varsler 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 2/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hans Tore Hoff la frem saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/18 Orientering om kommunens informasjon til innbyggerne på 
Holt/Vestvollen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken i til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Informasjon om utviklingen i saken og kommunens informasjon til innbyggerne på 
Holdt/Vestvollen var sendt kontrollutvalgets medlemmer på epost. 
 
Birger Marøy la fram saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Det ble lagt frem et nyttforslag til vedtak: 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig orientering, og ber om at pålegget fra 
Fylkesmannen oversendes når det foreligger. 
 
[Lagre]  
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4/18 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.12.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Wirum hadde forfall til møtet 12.12. 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.12.2017 godkjennes med den rettingen som 
fremkom i møtet. 
 
 
[Lagre]  
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5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyre med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet 
internkontroll til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp revisjonens funn og 
anbefalinger. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
funn og anbefalinger er fulgt opp høsten 2018. 

 
 
 
Møtebehandling 
Miriam Sethne la frem rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Det ble lagt frem et nyttforslag til vedtak: 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyre med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet 
internkontroll til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp revisjonens funn og 
anbefalinger. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
funn og anbefalinger er fulgt opp innen 31.5.2018. 

 
 
[Lagre]  
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6/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - tjenesteperspektiv 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller del 2 av forvaltningsrevisjon på internkontroll i henhold til 
diskusjonen i møtet, og ber revisjonen legge frem forslag til prosjektplan til 
marsmøtet.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet innretning på neste del av prosjektet. 
 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil konkludere på valg av innretning på prosjektet i neste møte. 
 
[Lagre]  
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7/18 Revisjonen orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Børge Haukland orienterte om interimsrevisjon. For øvrig orienterte revisjonen om 
frokostseminar om internkontroll som vi bli arrangert 2.2.2018.  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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8/18 Status i arbeidet med kommunereformen - orienteringssak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 8/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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9/18 Årsrapport 2017 Skedsmo kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget kom med sine innspill som tas inn før saken sendes kommunestyret. 
 
 
Vedtak  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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10/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om å få oversendt rådmannens tilsvar til Rapport fra tilsyn med 
kommunens tjenester til personer over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk 
lidelse i Skedsmo kommune 2017. For øvrig tar utvalget saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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11/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 11/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Wirum tok opp kontrollutvalgets praksis med vedtak av protokoll. Utvalget fortsetter 
dagens praksis. 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00031-8 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - 
TJENESTEPERSPEKTIV  
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller del 2 av forvaltningsrevisjon på internkontroll i henhold til 
diskusjonen i møtet, og ber revisjonen legge frem forslag til prosjektplan til 
aprilmøtet. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet innretning på del 2 av prosjektet om kommunens 
internkontroll i forrige møte. Økonomirapportering, anskaffelser, IKT og kvalitet i 
tjenesteproduksjonen var løftet frem i overordnet analyse som mulige tema. 
Kontrollutvalget samlet seg om følgende områder: Økonomirapportering, 
Tjenestekontoret og/eller rus og psykiatri.  
 
Når det gjelder økonomirapportering har kommunestyret i flere år fått rapporter 
gjennom året om at det styres mot underskudd i på sektornivå, mens det viser seg 
ved årets slutt at kommunen kommer ut med underforbruk. Dette kan det være gode 
forklaringer på. Kommunestyret kan imidlertid oppleve at rapportene ikke gir god nok 
styringsinformasjon gjennom året, noe som kan gi risiko for at ressursene ikke 
utnyttes effektivt.  
 
Formålet med et prosjekt rettet mot økonomistyring kan være å avdekke eventuelle 
svakheter og forbedringsområder slik at kvaliteten på styringsinformasjonen gjennom 
året bedres. Et slikt prosjekt kunne se både på sentraladministrasjonen i kommunen 
og en utvalgt virksomhet, og det vil være interessant å vite noe om både rutiner for 
økonomisk rapportering og hvordan dette fremstår i praksis.  
 
Kontrollutvalget har også drøftet muligheten for å avgrense prosjektet til å gå inn på 
ett tjenesteområde; Tjenestekontoret eller rus og psykiatri. Innenfor begge områder 
har tidligere rapporter avdekket at det kan være svakheter i internkontrollen. 
Formålet med et prosjekt innen ett av disse vil være å identifisere 
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forbedringsområder gjennom å undersøke rutiner og se dette opp mot dagens 
praksis.  
 
Kontrollutvalget skal velge område og avgrense prosjektet i møtet. Valget bør gjøres 
ut fra en vurdering av hvilket område som har størst risiko for at internkontrollen har 
svakheter. 
 
 
Relevant bakgrunnsinformasjon 
Kontrollutvalget fulgte opp tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter  
I mars 2017. Avdelingssjef ved Tjenestekontoret Per Gjertsen orienterte om 
kommunens oppfølging av tilsynet i møtet. Kontrollutvalget har også besluttet å 
foreta virksomhetsbesøk til Tjenestekontoret i marsmøtet. I lenken under, sak 13/17 
ligger Helsetilsynets rapport som vedlegg. 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/komplett_innkalling__skedsmo_kontr
ollutvalg_13.03.2017.pdf  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helse og rus et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud for voksne og pårørendeinvolvering i overgangen fra barn til voksen, 
kan leses her: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_
rus_2015.06.05.pdf  
Romerike revisjon vil gi en kort presentasjon av revisjonsrapporten under sak 12/18. 
 
Kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsrapporten kan leses her, se sak 29/16: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/m%C3%B8teinnkalling_skedsmo_20.
6.2016.pdf  
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Arkivsak-dok. 16/00111-33 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM KOMMUNENS INFORMASJON TIL 
INNBYGGERNE PÅ HOLT/VESTVOLLEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig orientering og ber om å få oversendt 
handlingsplanen når den foreligger. 
 
Vedlegg:  
1. Brev fra Fylkesmannen Pålegg om handlingsplan og videre undersøkelser - 

Brånåsen nedlagte avfallsdeponi 
2. Fylkesmannen pålegger kommunen å gjøre mer på Brånåsen, se 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-
klima/Nyheter/2018/01/Palegger-kommunen-a-gjore-mer-pa-Branasen/  

 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fikk en orientering om saken i forrige møte, og besluttet å be om å få 
oversendt pålegget fra Fylkesmannen, se vedlegg 1 til saken. Fylkesmannen har 
pålagt Skedsmo kommune å utarbeide en risikobasert handlingsplan for å redusere 
helse- og miljøproblemer fra deponiet på Brånåsen. Fylkesmannen har gitt frist til 
20.2.2018 for å oversende planen. 
 
I vedlegg 2 kan dere også se referat fra møtet mellom Fylkesmannen og kommunen 
15.12. 
 
 
 



15/18 Orientering om kommunens informasjon til innbyggerne på Holt/Vestvollen - 16/00111-33 Orientering om kommunens informasjon til innbyggerne på Holt/Vestvollen : Pålegg om handlingsplan og videre undersøkelser - Brånåsen nedlagte avfallsdeponi

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pålegg om handlingsplan og videre undersøkelser - Brånåsen nedlagte 
avfallsdeponi 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Skedsmo kommune med hjemmel i 
forurensningsloven § 51 å utarbeide en handlingsplan for tiltak og videre undersøkelser av 
det nedlagte avfallsdeponiet på Brånåsen i Skedsmo kommune. 
 
Frist for oversendelse av handlingsplan er den 20.2.2018. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til møte avholdt med Skedsmo kommune den 
12.12.2017, samt til møtereferat oversendt kommunen den 19.12.2017. Det vises også til 
oversendt dokumentasjon fra kommunen den 5.1.2018. 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen påla den 13.1.2017 Skedsmo kommune som ansvarlig forurenser å sørge for 
undersøkelser av det nedlagte deponiet Brånåsen. Bakgrunnen var at vi hadde fått informasjon 
om at det var utfordringer med utlekking av gass fra deponiet. 
 
Brånåsen deponi var et kommunalt deponi som var i drift i perioden ca. 1970 - 1991. Deponiet 
inneholder store avfallsmengder og avfallet er deponert i en periode hvor det var mindre kontroll 
med hva som ble deponert enn i dag. Det var også tillat å deponere avfall med organisk innhold i 
det samme tidsrommet. Deponiet er omkranset av et boligfelt og noe industri. 
 
Skedsmo kommune sendte Fylkesmannen en rapport med beskrivelse av utførte undersøkelser 
den 15.11.2017. Rapporten ble gjennomgått i møte med kommunen den 12.12.2017. 

 
Fylkesmannen varselet på møtet at vi ville pålegge kommunen å utarbeide en handlingsplan i 
forbindelse med undersøkelsene rundt det nedlagte deponiet Brånåsen i Skedsmo kommune. På 
bakgrunn av Fylkesmannens varsel om pålegget på nevnte møte, har kommunen nå oversendt 
noe dokumentasjon som etterlyst på møtet.  
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Våre vurderinger 
Fylkesmannen ser at det er igangsatt flere tiltak for å håndtere faren for forurensning til ytre 
miljø. Flere av tiltakene krever derimot ytterligere undersøkelser - og videreføring av igangsatt 
prøvetaking. 
 
For å redusere forurensningsfaren fra deponiet til ytre miljø samt å redusere miljømessige og 
eventuelle helsemessige ulemper for beboere i området, er det viktig at kommunen arbeider 
systematisk1. Det er derfor viktig at det utarbeides en risikobasert handlingsplan som både 
omfatter tiltak på kort og lang sikt. 
 
Det må både etableres snarlige løsninger for å redusere forurensningen fra deponiet, samt 
overvåkning og tiltak som på lang sikt reduserer forurensningsfaren så langt det er mulig.  
 
I dokumentene oversendt Fylkesmannen den 5.1.2018 lå det blant annet vedlagt en 
fremdriftsplan. Fylkesmannen ser behov for at det i handlingsplanen skilles mer mellom tiltak 
som gjennomføres på kort sikt og lang sikt. Det bør også fremkomme tydeligere hva som 
planlegges av ytterligere undersøkelser og hva som er direkte tiltak for å redusere 
forurensningsfaren fra deponiet. Det må også utarbeides et mer detaljert overvåkningsprogram 
der både målepunkter, hyppighet og måleparametere fremkommer.  
 
I oversendelsen fra kommunen var det også vedlagt et notat fra Folkehelseinstituttet hvor det 
anbefales å måle benzenkonsentrasjoner i boliger hvor det er funnet høye deponigassnivåer. 
Målinger av benzen må inngå i overvåkningsprogrammet. 
 
Tiltaksplanen bør også inneholde en informasjonsplan, da vi ser at det er et stort behov for 
informasjon til naboer og andre berørte.  
 
Pålegg 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger herved Skedsmo kommune med hjemmel i 
forurensningsloven § 51 å utarbeide en risikobasert handlingsplan for å redusere helse- og 
miljøproblemer fra deponiet på Brånåsen.   
 
Planen må inneholde både snarlige løsninger for å redusere miljømessige og eventuelle 
helsemessige ulemper for beboere i boligområdene. I tillegg må den beskrive overvåkning og 
tiltak som på lang sikt reduserer forurensningsfaren så langt det er mulig.  
 
Handlingsplanen skal minimum omhandle følgende temaer: 
 Håndtering av gass (både oppgradering av gassanlegg og fakkel, samt tiltak ved utlekking 

av gass i boligområdet) 
 Håndtering av sigevann  
 Håndtering av setninger  
 Håndtering av overvann/topptetting 
 Informasjonsplan  

 
Hvert tiltak i handlingsplanen skal inneholde ansvarlig og dato for gjennomføring. 
 
I tillegg til handlingsplanen skal kommunen utarbeide et overvåkningsprogram for oppfølging av 
utslipp fra deponiet.  
 

 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
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Frist for oversendelse av oppdatert handlingsplan er 20. februar 2018. 
 
 
Oppfølgende statusmøter 
Oppfølgende statusmøter vil bli berammet etter innsendelse av handlingsplanen. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende 
burde skaffe seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den 
eller de endringene som ønskes og skal sendes til Fylkesmannen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Marie Vikla  
fylkesmiljøvernsjef Kari Skogen  
 seksjonssjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Haugen Borettslag    
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Pb. 1829 Vika 0123 OSLO 
Lillehaugen borettslag    
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Arkivsak-dok. 16/00034-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSER OM EIENDOMSSKATT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet sende endelig svar på henvendelsene som er 
kommet om eiendomsskatt. 
 
Vedlegg:  

1. Henvendelser mottatt før 1.4.2017 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/henvendelser_om_eiendomssk
att.pdf   

2. Henvendelser mottatt etter 1.4.2017 
3. Bekymringsmelding 04, R. S. Scheen 5.6.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en rekke henvendelser som eiendomsskatt. Disse er 
fortløpende besvart med at utvalget har bestilt forvaltningsrevisjon og undersøkelser 
om eiendomsskatt i Skedsmo kommune, og at henvendelsen er sendt over til 
Romerike revisjon. 
 
Utvalget ønsket å sette opp en sak om henvendelsene, og hvordan disse skal 
besvares nå når saken er ferdig behandlet. Flere av henvendelsene er sendt 
kontrollutvalget som kopimottaker. Sekretariatet har hatt løpende kontakt med 
avsender, og anbefaler at disse ikke besvares ytterligere. 
 
De øvrige henvendelsene bør få et endelig svar. Da de fleste henvender seg om en 
konkret sak om klage på saksbehandling, informasjon etc. er dette noe som i 
prinsippet faller utenfor kontrollutvalgets mandat. Svaret bør reflektere dette, samt gi 
opplysninger om kommunestyrets behandling, vedtak og kontrollutvalgets oppfølging 
av vedtaket. 
 
Kontrollutvalget har mottatt en bekymringsmelding, se vedlegg 3. Bekymringen 
gjelder beregning av eiendomsskatt og grunnlaget for beregningene. Henvendelsen 
er også sendt sakkyndig nemnd, og er under behandling. Utvalget bør vente med å 
besvare denne henvendelsen til kommunen har behandlet saken ferdig.  
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset        27.12.2017 
 
SKEDSMO KOMMUNE, Teknisk sektor / Eiendomsskattekontoret 
Kopi: Kontrollutvalget 
 
 
Vedr.:  KRAV OM INNSYN   
  I  GRUNNLAGET FOR SKEDSMOs       
  EIENDOMSTAKSERING AV  TYPEN   ”DELT BOLIG” 
 
 

Viser til kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport NR6-2017 
EIENDOMSSKATT 

TAKSERING OG KLAGEBEHANDLING 
 
Under pkt 4.3.2 Bruttoareal (BRA) skriver KU: 

” I forbindelse med utarbeidelsen og kvalitetssikringen av sjablongen gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris, tok kommunen utgangspunkt i 458 omsatte delte boliger hvor 
dataene ble kjøpt inn fra Norsk Eiendomsverdi AS. I dataene fra Norsk Eiendomsverdi 
var BRA og bygningstype oppgitt av megler. Det er disse BRA dataene kommunen 
har som grunnlag i sjablongformelen for delte boliger.” 

 
Ber om kopi av denne listen med de 458 enhetene. 
Listen skal minimum inneholde identifiserbar adresse ( gnr/bnr/snr) salgsdato, priser og 
bygningstype for de enhetene det gjelder. 
 
 
 
Viser til offentlighetslovens 
--------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------- 
, som betyr 5-fem virkedager. 
 
 
 
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen 
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ROLF SCHEEN 
HAUGENLIA 16 
2020 SKEDSMOKORSET      Skedsmokorset 14.01.2018 
 
Til  Ordfører, Rådmann og postmottak@skedsmo.kommune.no 
Kopi: Kontrollutvalget,  kommunestyrets medlemmer, eiendomsskatt@skedsmo.kommune.no 
 
SKEDSMO KOMMUNE HAR SIDEN  1.1.2015  ULOVLIG OVERFAKTURERT  
OVER 4000  ”DELTE BOLIGER”  MED  20%  FOR  HØY ESKATT. 
 
 
Med dette skrivet vil ingen kunne delta i førstkommende kommunestyremøte uten at de blir (er blitt) 
godt orientert av administrasjonen og saksordfører. 
 
 
INNLEDNING 
Kommunestyre skal 24.1.2018 behandle følgende sak: 
PS 18/8(17/1080)   
Kontrollutvalgets sak 91/17 Forvaltningsrevisjon og undersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune., 
med forslag til vedtak: 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Det jeg slår fast i overskriften og dokumenterer nedenfor må medføre  ny revisjon av kommunens 
feilaktige fremgangsmåte beskrevet nedenfor i pkt 2. – og at kommunen må ta konsekvensen av 
resultatet.  
 
Videre vil jeg reise spørsmålet som enhver kan tenke over: 
Forstår du hvordan Etaksten settes sammen? 
Kan du forklare pkt 3. over? 
. 
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PROBLEMSTILLINGER vedr kommunens gjennomføring av ETAKST2015  for ”delt bolig” 
 
1. .Kommunen innhentet først data fra Norsk Eiendomsverdi AS over alle frie salg ( 458 ) av ”delte 
boliger” i tidsrommet 2012-nov 2014 ( vedlegg5 ).  
 
Ser man nøyere på lista over det som skal være ”delte boliger”, oppdager jeg  mellom linje 154-233  
 at 71 er  ”leiligheter”.   Nærmere undersøkelse viser likevel at adressene er ”delt bolig”, men med en 
annen verdiøkning enn det normale.  Hmmm 
 
 
2  Kommunen (mis-)bruker grovt SSBs statistikk / tabell 05963, ”Boligprisindeksen” ( vedlegg1 ) og 
konstruerer på egen hånd sin egen virkelighetsoppfattelse  av statistikkbruk. 
 
De to ødeleggende, grunnleggende og helt elementære feil kommunen da gjør er: 
   De setter likhetstegn mellom  verdien i første kvartal (K1) og årsgjennomsnittet samme år.  
   Kommunen setter  videre verdien pr 1.1.2015 lik  2014K3 ( 15 august ) 
 
De  beskriver årsøkningen ( vedlegg1 ):    9.92 %,  -5.7 % og  +10.5 %  , som jeg omskriver til:  
 
 fra 2012- 1.1.2015 +14.5 % eller 1.145382 
 fra 2013- 1.1.2015   +4.2 % eller  1.042015 
 fra 2014- 1.1.2015 +10.5 %  eller  1.105 
      Snitt    1.097 
  
SSB påpeker generelt at priser 1 kvartal som regel er lavere enn 2’dre kvartals, og at 3’dje kvartal som 
hovedregel er høyere enn 4’de kvartal.  
 
Se vedlegg  3.1 og 3.2. Her blir  Snittet  0.984     
 
3.  Kommunen fremskriver deretter ( med faktorene fra pkt2 ) alle ”458” salg frem til 1.1.2015.  
     Dette blir så grunnlaget for  all taksering av samtlige delte boliger senere. (vedlegg 5) 
 
4. I neste trinn deler kommunen  videre opp i boligtyper, soner, sonefaktor og sjablonger.   
    Grensene, sonefaktorene og sjablongformler justeres for best mulig å matche alle 458 data fra pkt3. 
 
   Kommunen hevder deretter at  de med dette treffer virkelig omsetning med beregnet Etakst +-5%   
 
5. Jeg har gjort følgende kontroll av grunndataene (prosentene i pkt2 ), se vedlegg 4. 
 a)   Jeg sitter med en liste over alle Eskattede eiendommer i Skedsmo pr  28.06.2017 
       Lista inneholder alle typer boliger som BRL, eneboliger, leiligheter og delte boliger.. 
 b)   Jeg sorterte ut alle ”delt bolig” ( fjernet alle andre fra regnearket) og fikk en ”liste-db” 
 c)   Tilslutt sto jeg  igjen med ca 3000 adresser ( inkl BRL). 

d)   Hver og en av disse sjekket jeg så hos 1881.no om eiendommen hadde vært reelt omsatt i 
perioden 2009-17. Samtidig ga oppslag på seeiendom.no typen bolig, for eksempel  
121,122,131,136. 
 
Min beregning viser  et snitt på 1.136888 / 13.7%  , hvor kommunen har   1.097 / 9.7 % 

  Kommunens Etakst ligger 4% over det de selv har beregnet med faktorene i pkt2. 
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6. Romerike Revisjon IKS har frem til nå kun revidert kommunens behandling av Etakst fom pkt4. 
 
7. Ca hver 4de bolig i Skedsmo er ”delt bolig”,  se lenger nede på denne side.  
 
 
 
”NÅR UTGANGSPUNKTET ER GALEST, BLIR RESULTATET TITT ORGINALEST” 
H. Ibsen    
 
 
 
OG RESULTATET BLIR:  
 
En endring av Etakst på +10% gir en endring av Eskatt på ca +20% for delte boliger  
 
 
En nåværende Etakst på 4.0 mill gir       Eskatt på   2800 
En reduksjon av Etaksten på 10% gir Etakst=3.6 mill   Eskatt på 2016 
En reduksjon fra nåværende på        28 %  
 
 
 
 
FORDELING AV BOLIGER ETTER  TYPE 
 
(Boliger utenom BRL )      
Delt boliger  2826  
Eneboliger  5443    BRL, alle typer:    6826  
Leiligheter  3073                                                                             . 
Total sum 11342    Totalt inkl. BRL  18168 
 
Forutsetter jeg at  fordelingen  av ”delte boliger” i BRL er den samme som utenfor, betyr det  at: 
2826/11342*18168 = ~ 4500 er delte boliger eller temmelig nøyaktig 25% ( 1 av 4 ) 
 
 
Disse har fått en Eskatt på mer enn 20% over lovlig verdi  fom 1.1.2015 
 
Dette er grov forskjellsbehandling av ”delt bolig”  i forhold til de to andre hovedgruppene, eneboliger 
og leiligheter. 
 
Jeg forutsetter at:  
- Det overordnete ufravikelige likhetsprinsippet gjelder mellom alle hovedgrupper.  
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AVSLUTNING 
 
”Elementært,  min kjære Watson” 
 
Bruker denne kunstinstallasjonen fra Sagdalen som avslutning. 

 
 
For å kunne få plassert ”skyen” korrekt må en først ha laget et nålefundament. ( de ”458”) 
”Skyen” består av mange finurligheter, og kan være vanskelig å lage og krever masse ferdigheter 
 
Men, ingen legger merke til,  eller reagerer på om selve fundamentet, - om nålene er riktig produsert. 
 
 
Spørsmål?  Kontakt meg gjerne på 926 88 696 eller mail:   schrolf@online.no 
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen 
 
 
Vedlegg 1, side5  Kommunens bruk av SSBs boligindeks  
   ”Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst delte boliger, versjon 1.0” 
 
Vedlegg 2, side 6 Romerike Revisjon IKS beskrivelse av  pkt1 og 2. i sin revisjonsrapport  
 
Vedlegg 3.1 og .2, side 7 Beregning av fremskrivninger av kvartalsdata fra SSB  
    Forskjellige utgangspunkt 
 
Vedlegg 4, side 9 Egne beregninger  vedr 607 stk ”delt bolig” 
 
Vedlegg 5, side 10 Norsk Eiendomsverdi AS –liste på 458 ”delte boliger”  med noen kommentar
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VEDLEGG 1,  Kommunens beskrivelse  
Fra:  ”Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst delte boliger, versjon 1.0” 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Min kommentar: Kommunens bruk av disse 3  %-tallene ødelegger all troverdig begrunnelse senere. 
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VEDLEGG 2. Klipp fra Romerike Revisjons beskrivelse. 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VEDLEGG 3.1  -  Kommunens beregning for fremskriving  til 1.1.2015 , visualisert.  
 

 
 
 



16/18 Henvendelser om eiendomsskatt - 16/00034-26 Henvendelser om eiendomsskatt : Henvendelser mottatt etter 1.4.2017 -1

 8 
TABELL 3.2   -   Utregning med årssnitt og mot 2014K4 
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VEDLEGG 4    EGNE KJØRINGER  av  DELT BOLIG 
 
 
Registreringer på bygningstyper: 
 
SSB-reg                     i programmet              med                     i tidsrommet                    summert   

 
 
 
 
 
Registreringer sortert etter ÅR 
 
a                                           b                                      c                                       d=b/c      
ÅR                                       SUM Etakst/omsetning   Antall                               

   
(Min kommentar. 205+208+222=635 avviker noe fra 607 over. Skyldes primitiv utsortering ) 
 
 
Forholdet mellom  kommunens fremskrevne verdier i pkt2. og mine egne 
 
År   Kommunens  jeg registrerer  avvik 
2012   1.1453   1.179665  1.030005 
2013   1.042   1.094856  1.050725 
2014   1.105   1.136144  1.028185 
Snitt   1.097   1.136888 
 
Det jeg  har registrert ligger    4 % over kommunens  beregning etter pkt2. 
 
 
For øvrig , i utskriften, kolonne d,  skjærer 1.136144 meg i øynene som ute av sammenheng.
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VEDLEGG 5  Utklipp av de første adressene i  ”458”-listen  oversendt meg fra kommunen 
 
Jeg har føyd til kolonne H. = Estimert2015 / Salgspris 
Faktorene i grønt er brukt under pkt2 av kommunen 
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og slutten 

 
siste =#455 
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset        16.01.2018 
 
SKEDSMO KOMMUNE, Teknisk sektor / Eiendomsskattekontoret 
Kopi: Kontrollutvalget 
 
 
Vedr.:  KRAV OM INNSYN   
  I  GRUNNLAGET FOR SKEDSMO KOMMUNEs     
  EIENDOMSTAKSERING AV  TYPE   ”ENEBOLIG” 
 

Viser til kommunens  dokumentasjon 
DOKUMENTASJON AV BEREGNING AV SJABLONGTAKST, sitat: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der informeres dette: 
 
Kvalitet til ny beregningsmetode 
Ny beregningsmetode er verifisert ved å se på eneboliger som er omsatt i perioden 2011 til august 
2014, sammenlignet med beregnet sjablongtakst for de samme eneboligene. 
Omsetningsdataene er innhentet fra Norsk Eiendomsverdi AS6 og BRA og bygningstype er oppgitt av 
megler. Alle priser er omregnet til 2014-verdier (se vedlegg). 
Ved hjelp av omsetningsverdiene har vi beregnet kvadratmeterpris etter BRA for ulike boligtyper. 
 
- og  
 
Vedlegg – beregning av størrelsesfaktor for eneboliger 
For beregning av størrelsesfaktor for eneboliger er det benyttet omsetningstall i perioden 2011-2014 
fra Norsk eiendomsverdi AS. Det har vært ca 900 omsetninger av eneboliger i Skedsmo denne 
perioden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ber om kopi av denne komplette listen fra Norsk Eiendomsverdi AS. 
Listen skal minimum inneholde identifiserbar adresse ( gnr/bnr/snr) , antall ekstra boenheter, 
BRA, salgsdato, priser og bygningstype for de enhetene det gjelder. 
 
Viser til offentlighetslovens 
--------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------- 
, som betyr 5-fem virkedager. 
  
Hilsen 
Rolf Scheen 
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                       15.05.2017 
’ 
 
SKEDSMO KOMMUNE / SAKKYNDIG NEMND.  ( sendes kun på mail ) 
Kopi:  Kontrollutvalget 
  
Vedr.: BEKYMRINGSMELDING - 01  
  
 SYSTEMSVIKT I ESKATTETAKSERING / ESKATT  
 NÅR  EIENDOM  BLIR ENDRET  ETTER 1.1.2015  
 og SELV OM  ENDRINGENE ER REGISTRERT I MATRIKKELEN. 
 
 Eksempel:  HOLMSENS VEI 44B gnr 77 bnr 660, ( tidligere BAKKEVEIEN 8 ) 
 
INNLEDNING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Våren 2015 var eiendommen (77/660, den gang Bakkeveien 8 ) registrert som ”Type 111-enebolig”. 

 
 
og fikk en Eskattetakst/Eskatt 2015 på: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I 2016 ble boligen ombygget til ”Type 112-enebolig”, sak 2016/5962 med ferdigattest 28.10.2016 
 
- Eskattetakst 2017 så  slik ut (bemerk 2 boenheter ) 

 
 
- matrikkelen hadde registrert endringen: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Her skriker feilen oss i øynene:  
”Type 111-enebolig” skal takseres forskjellig fra ”Type 112-enebolig”  da: 
 

 
 
Dette (faktor 1.1) er ikke gjort her.  Litt primitivt kan en si at en  her kun har trukket fra 1 ekstra enhet. 
Eskatt2017feil=(Etakst2015*0.8 -3 600 000)*0.002=  974 kr = Eskatt2015-1 800 000*0.002  
 
 
 
Med garasje ( antar en BRA på ca 25m2 ) inkludert også i E2015, skal det korrekte regnestykket være: 
 
Etakst2015bygning = 5109200 -25*6000(garasje) = 4959200, - og  
 
Etakst2017 = 4989200*1.1+150000 = 5605120  ( ikke 5109 000 ) 
 
Eskatt2017 = (5605120*0.8-3600000)*0.002 = 1768 kr 
 
Eksempelet her viser en manglende og systematisk feilbruk av matrikkeldata.   
 
Hvordan registrerer en endringer,  ”2 boenheter” og ”Type 112” tatt direkte fra matrikkelen? 
Hvordan klarer  systemet å skrive ut feil Eskatt?  
 
 
ENHVER EIENDOM SOM  HAR  FÅTT ENDRET STATUS FRA  TYPE 111 TIL TYPE 112 
ETTER 1.1.2015      - KAN HA VÆRT UTSATT FOR SAMME SYSTEMATISKE FEIL.  
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen    
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                       19.05.2017 
 
 
SKEDSMO KOMMUNE / SAKKYNDIG NEMND.  ( sendes kun på mail ) 
Kopi:  Kontrollutvalget 
  
Vedr.: BEKYMRINGSMELDING - 02  
  
 SYSTEMSVIKT I ESKATTETAKSERING / ESKATT  
 NÅR  EIENDOM  BLIR ENDRET  ETTER 1.1.2015  
 og SELV OM  ENDRINGENE ER REGISTRERT KORREKT I MATRIKKELEN. 
 
 Eksempel:   LERDALSGATA 13A og 13B ,  gnr 77 bnr 157 
   Uhjemlet fradrag av boenhet. 
 
INNLEDNING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Våren 2015 besto bebyggelsen på eiendommen 77/157 av L13A, registrert som ”Type 112-enebolig”.. 
Eskattetakst/Eskatt 2015 ble dermed: 

 
 
 
I 2015 ble søknad for bolig nr 2 ( L13B , øverst )  sendt inn, sak 2015/2200  
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- Nybygget fikk ferdigattest 11.10.2016 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
- og matrikkelen har registrert endringen korrekt: 

  
Nå er der to forskjellige boliger, type 111 og 112 på eiendommen. 
 
 
- som skulle Eskatte-regnes etter: 

 
 
 
 
- men Eskattetaksten for 2017 ser imidlertid slik ut (bemerk 3 boenheter på hver adresse ) 

 

 
( Hvor er ”§7c, fritak i 3 år” for L13B ?) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Her skriker feilene oss i øynene:  
 
Bygningsvolumet på tomta har øket med en ny bygning, ”L13B” 
L13B skal ha ESKATTe-fritak i 2017-18-19 og først begynne å betale Eskatt i 2020. 
 
 
 
Eksempelet her viser en grunnleggende, manglende og systematisk feilbruk av matrikkeldata.   
 
Hvordan registrerer man en endring og utskriver Eskatt når:  
”På tomta med et gammelt hus (112) bygges der i tillegg et nytt hus ( 111) med en boenhet” 
 
Hvordan klarer  ”systemet” å kreditere L13A med 3-tre boenheter og samtidig skrive ut feil Eskatt?  
 
 
 
Denne enkeltfeilen ”koster” kommunen  3246 kr / år 
 
 
ENHVER EIENDOM SOM  HAR  FÅTT ENDRET  STATUS / BEBYGGELSE  
ETTER 1.1.2015      - KAN HA VÆRT UTSATT FOR SAMME SYSTEMATISKE FEIL.  
 
Ber om tilbakemelding når feilene er korrigert  for L13A og L13B.. 
Ber videre om utskrift av ny, korrekt Eskattetakst2017 og Eskatt2017 for begge adresser. 
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen    
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                       22.05.2017 
 
 
SKEDSMO KOMMUNE / SAKKYNDIG NEMND.  ( sendes kun på mail ) 
Kopi:  Kontrollutvalget 
  
Vedr.: BEKYMRINGSMELDING - 03  
  
 SYSTEMSVIKT I ESKATTETAKSERING / ESKATT.  
 NÅR  EIENDOM  BLIR ENDRET  ETTER 1.1.2015  
 og SELV NÅR  ENDRINGEN ER REGISTRERT KORREKT I MATRIKKELEN. 
 
 Eksempel:   SANDBAKKVEIEN 36A og 36B,  gnr 58 bnr 524 
   Bolig med ferdigattest skattlegges som ”tomt”. 
 
INNLEDNING 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nybygget S36A+B  fikk ferdigattest 14.04.2015 ( se vedlegg) 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
plantegning av bygning, se  også vedlegg. 
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- Eskattetakst2016 (våren) så imidlertid slik ut ( fortsatt ”tomteskatt” og ikke §7C-fritak )  

 

 
(ett år etter ferdigattest) 
 
 
- Dagens matrikkel har registrert  ”type bolig=112”: 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Her er det flere feil som skriker oss i øynene:  
 
Bygningen  fikk ferdigattest  14.04.2015.   Fra april 2015 og ut året er der 8-åtte måneder, men  
eiendommen ble likevel Eskattelagt som ”tomt” for 2016.  Skatteobjektet er feilregistrert. 
 
 
 
 
Eksempelet her viser igjen en systematisk, manglende oppdatering fra matrikkeldata.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For 2017 er angitt: 
Eskattetakst = 6 141 000 kr,  2 boenheter og  §7c-ny bolig- fritak i tre år Enebolig 
 
Påpekt feil  ”koster”  kommunen  minimum 1169 kr ( krever tilbakebetaling til eier for 2016) 
Da får eiendommen korrekt §7c-fritak i 2016-2017-2018. 
 
Korrekt behandling skal gi en Eskatt på: (6141000*0.8-3600000)*0.002= 2624 kr/år fom 2019  
 
 
 
ENHVER EIENDOM SOM  HAR  FÅTT ENDRET  STATUS / BEBYGGELSE  
ETTER 1.1.2015       - KAN HA VÆRT UTSATT FOR SAMME SYSTEMATISKE FEIL.  
   - MANGLENDE REGISTRERING AV FERDIGATTEST. 
 
 
 
Ber om tilbakemelding når feilene over er korrigert  for S36A/B.. 
Ber videre om å få opplyst  korrekt ilagt Eskattetakst 2016 og Eskatt2016 for eiendommen. 
Skal eiendommen betale Eskatt i 2019? 
 
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen    
 
 
Vedlegg 
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 1 
Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                      05.06.2017 
 
KONTROLLUTVALGET  I  SKEDSMO (  sendes kun på mail) 
og 
SKEDSMO KOMMUNE/ EIENDOMSSKATT-SAKKYNDIG NEMND. ( sendes kun på mail ) 
Kommunens ref.: 2017/6537 
 
Sak:  BEKYMRINGSMELDING - 04 
 GROV, TILFELDIG EIENDOMSTAKSERING  AV ENEBOLIGER i  SKEDSMO KOMMUNE 
  
 NOEN FÅR HØY STANDARD ( =1.3), - IDENTISK NABO FÅR NORMAL STANDARD ( =1.0). 
 
Jeg adresserer dette også til Kontrollutvalget og forutsetter at Romerike Revisjon IKS  får kopi. 
Bakgrunnen for det,  er at ”bekymringsmeldinger” til Skedsmo kommune (SK) kun legges på is.  
 
Se vedlegg 1,  brev 01.06.2017, jeg siterer derfra: 
”På grunn av stor arbeidsmengde vil behandlingsprosessen ta inntil 6-9 måneder.” 
. 
 
HER MED NOEN  NYE  EKSEMPLER:        PEER GYNTS VEI  5B, 5C, 5D, 5E   
Dette brevet dokumenterer at (identiske) eneboliger/nærmeste naboer takseres og behandles forskjellig.   
 
  ”Gi meg et fast punkt..”     

    
  Jeg velger meg Peer Gynts vei 5C ( P5C ) i midten. 
 
Først likhetene mellom disse 4-fire eiendommene. 
 
Samme firma,  SOLVANG BYGGPROSJEKT AS står ansvarlig for alle fire ( se vedlegg 3.- ) 
De er bygget fortløpende med midlertidig bruksattest / ferdigattest  fra 2013, 2014, 2015 og 2016.  
Ingen av eiendommene  har garasje. Her kan man konsentrere seg om BRA-bygning. 
 
Jeg ser først på P5C i mer detalj.
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Peer Gynts vei 5C, -  avmerket på foto nedenfor. E2017 er: 

 
02.05.2013 fikk boligen midlertidig brukstillatelse, med BRA=232 m2. 
 
Deretter beregnes taksten med: 
Enebolig ”111”   gir  BF = 1   Sonefaktor ”Strømmen”,  ZF = 1 
Størrelsesfaktor SF = 13.462 * BRA^(-0.497) = 0.898384102  
 
SK sier videre i: ”Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst. Versjon 1.10” (se vedlegg 4) at: 
”Endret kvadratmeterpris i beregningsformel til 23000.” 
 
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er derfor her satt = 23 000 kr/kvm   
 
Taksten for P5C blir da: 

 
T = ZF *  23 000 * 232 * 0.898384102 * BF * standard    = standard * 4 793 778 
 
”standard” er to variable samlet i en faktor, ”høy standard” og ”yngre enn 3 år”, se merknad 4  i: 

 
Kommunen oppgir videre at faktoren ”standard”  må  være enten 1,  eller 1.2.  
 
P5C fikk midlertidig brukstillatelse 02.05.2013 og er dermed  ”eldre enn 3 år” nå i E2017. 
For en enebolig er det umulig å få/ha en  ”standard”-faktor =1.3    ( se vedlegg 4, side 12) 
 
Skal min og kommunens utregning sammenfalle må:    . 6193 = standard * 4793.778 
Kommunen har her satt ”standard”-faktor  for P5C til  6193 / 4793=1.29189.  Hmm.  
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GJENNOMGANG AV ALLE 4-FIRE EIENDOMMER’s  ETAKSERING 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Peer Gynts vei 5C    Etakst          fradrag                                                         Eskatt 

 
02.05.2013 fikk boligen midlertidig brukstillatelse, med BRA=232 m2.  ( vedlegg  3.2 ) 
SK satte  Etakst2017=6193 som er 30% over sjablongtaksten    (Se forrige side) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Peer Gynts vei 5D. 

 
25.02.2014 fikk boligen ferdigattest, med BRA=232 m2.  .Bygget er identisk  lik  P5C. 
SK satte derimot Etakst2017=4764 ,   - fortsatt gjelder  ”- §7c- fritak i tre år” ( vedlegg 3.3 ) 
 
For 2017 er denne boligen taksert til 77% av sin identiske nabo P5C. 
 
Med kommunens egne beregninger blir  forholdet:  P5C / P5D =6193 / 4764 = 1.299958 
Faktoren ”standard” var i P5C satt av kommunen til eksakt 1.3.  Hvorfor, og hvordan er det mulig??  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Peer Gynts vei 5B 

 
07.04.2015 fikk boligen ferdigattest, med BRA=207 m2.  ( vedlegg 3.1 ) 
SK satte Etakst2017 =769 og fortsatt -     § 7c - ny bolig - fritak tre år Tomt 
 
Hvordan kan SKs data-koding/registrering samtidig inneholde  ”ny bolig” og ”Tomt” ? 
 
Dette viser at kommunen ikke systematisk har  registrert takstverdier på eiendommer,  
- 2-to år etter ferdigattest. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Peer Gynts vei 5E  

 
06.04.2016 fikk boligen ferdigattest, med  BRA=213m2, ( vedlegg 3.4 ). 
SK satte Etakst2017=741  og  Eskatt=1185  med fortsatt -  ”Ikke fritak Tomt”   
 
For 2017 er denne boligen fortsatt taksert som tomt og betaler 1185 i eiendomskatt for tomta.  
Eiendommen skal i 2017 ha fritak etter § 7C. Etakst/Eskatt er ellers minimum 4 592 / 3747. 
1-ett års etterslep i utskriving medfører et kommunalt tap på ca 2500 kr 
 
Dette viser at kommunen ikke har registrert noen endringer fra  matrikkelen etter mars 2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Avslutning: 
 
Kommunen  har taksert    Peer Gynts vei 5C til:   6 193 000 
- og har samtidig taksert en identisk nabo, Peer Gynts vei 5D til :  4 764 000  
 
Den eldste eiendommen har fått en Etakst  lik  130% av den ”yngre” 
 
 
Jeg vil utfordre eiendomsskattekontoret  
til uoppfordret å  gi kontrollutvalget sin versjon av de spørsmål  som her tas opp. 
 
 
 
Hilsen 
Rolf Scheen 
 
Vedlegg 1 Kommunens  ”legge på is – avslag”  01.06.2017 
Vedlegg 2 flyfoto av området  - fra 1881.no 
Vedlegg 3. Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for: 
  3.1 -.4  Peer Gynts vei 5B –C –D –E 
Vedlegg 4:  Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst, versjon 1.10.  Skedsmo kommune   
  Diverse klipp 
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VEDLEGG 1 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vedlegg 2, flyfoto fra 1881.no 

  
       5D                    -                5C                                                   5D        -      5C 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
5B             5C (MERKET)                    5D                                 5B           5C(MERKET)       5D
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Vedlegg 3.1   PEER GYNTS VEI 5 B 
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Vedlegg 3.2  - PEER GYNTS VEI 5C 
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Vedlegg 3.3 - PEER GYNTS VEI 5 D 
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Vedlegg 3.4  - PEER GYNTS VEI 5E 
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 Vedlegg 4 – diverse klipp fra: 
Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst 
Prosjekt "Omtaksering for ny eiendomsskatt 2015”( 2014/43) 
Versjon 1.10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Kommentar: Her stadfestes 23 000 
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dokumentside ”5” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NB!  Merknad 4: ”Høy standard” og ”yngre enn tre år ” er samlet i samme faktor 
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                                     15.06.2017 
 
ET SPØRSMÅL TIL SKEDSMO KOMMUNES  ORDFØRER  i  KOMMUNESTYRET 
 
( sendes kun på mail ) 
Kopi:  Kontrollutvalget 
 
SPØRSMÅL:     HVORDAN  KAN  UTBYGGER  av KVARTAL 37, gnr 81 bnr 257,  
   HA FÅTT  UTSKREVET  0-NULL EIENDOMSSKATT FOR 2017     
 
Jeg har i april forsøkt å få svar på dette spørsmålet  av eiendomsskattekontoret , (ref 2017/13867). 
De informerte at klagefristen for i år var ute , men at jeg kunne ta opp saken i 2018. 
 
 

Saken gjelder 8 adresser i ”KVARTAL 37-utbygging”.      
 
STORGATA 41   STORGATA 43    STORGATA 45  
NANNESTADGATA  6   NANNESTADGATA  8   BRØTERGATA 8  
GJERDRUMSGATA 19A       GJERDRUMSGATA 19B   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I 2015 og -16 hadde disse 8 eiendommene en samlet ESKATTETAKST på   31.579 mill    
           og en samlet ESKATT  på  20 906 kr/år 
 
I 2017  ble disse eiendommene slått sammen til en eiendom, gnr 81 bnr 257.  
 
 
I  MATRIKKELEN STÅR  EIENDOM   81/257   PR DD   OPPFØRT med  DISSE ÅTTE  BOLIGENE. 
All Etaksering skal være basert på data tatt fra matrikkelen.  
Eiendomsskatten i kommunen forutsettes å være satt etter konkrete, like og etterprøvbare maler. 
 
Hva er  riktig eiendomsskattetakst / eiendomsskatt for ”Kvartal 37” i  2017. 
 
Med hilsen 
Rolf Scheen   
 
Ps 
Jeg forutsetter at kommunens politiske sekretæriat informerer meg videre om når, hvor, og hvordan jeg   
skal presentere dette spørsmålet i spørretimen i kommunestyret. 
ds 
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Rolf Scheen 
Haugenlia 16 
2020 Skedsmokorset                                 10.05.2017 
’ 
SKEDSMO KOMMUNE / SAKKYNDIG NEMND - ESKATT.    ( sendes kun på mail ) 
Kopi:  Kontrollutvalget 
 
 
 
 
INNSYNSKRAV - 01     –KOMMUNENS BRUK AV SJABLONGER   –  LIV OG LÆRE.  
 
KOMMUNEN HEVDER I SIN DOKUMENTASJON AT   
”GJENNOMSNITTLIG KVADRATMETERPRIS” FOR ENEBOLIGER  ER  23 000 KR/M2. 
 
Innledning.  
 
INNSYNSKRAVET her gjelder  eneboliger som er ilagt FOR HØY, ULOVLIG ETAKST.  
I Skedsmo er der totalt registrert ca 5800  eneboliger under bygningstype 111, 112, 133, 161, 162.    
 
 
 
Jeg viser til  kommunens: ”Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst”  - ver 1.10.    
- og har gått gjennom  de eksemplene/adressene kommunen har brukt i sin dokumentasjon. 
 
Ingen av adressene har fått en Eskattetakst  ”beregnet” med 23 000 kr/m2.  
Har i to tidligere brev  dokumentert disse avvikene i ”avtalene” for: 
 
 Liljeveien 12  Snekkerstuveien 47A og B  Lensmann Klevs vei 138 
 Liljeveien 10  Snekkerstuveien 45   De to siste er ”naboeiendommer” 
 
Disse ”avtalene”har  en Etakst med ”gjennomsnittlig kvadratmeterpris” på 24-25 000 kr/m2. 
 
 
 
Eiendomsskattetaksten i kommunen  forutsettes å bli satt etter konkrete, like, og etterprøvbare  maler. 
Slik en blir behandlet,  slik skal også  alle andre behandles. 
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Innsynskravet  i dette brevet deler jeg i to uavhengige krav: 
 

1. Hvor mange ”enebolig-avtaler” har fått beregnet  Eskattetakst på bygning med en   
- ”gjennomsnittlig kvadratmeter-pris” større enn 23 000 ? 
 

  Dette løses med et  enkelt søk mot databasen.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

2. For hver av treffene over krever jeg  videre oppgitt:  
  Adresse, Gnr, Bnr, Fnr, Snr,  
  Kr/kvm = brukt ”gjennomsnittlig kvadratmeterpris” for denne enkeltavtalen. 
  BRA-bygning(er) 
  BRA garasje( r) o tilsvarende som skal beregnes med 6000 kr/m2 
  Str = Størrelsesformel ( eller størrelsesfaktor )  
  BF = Bruksenhetsfaktor, antall boenheter 
  Sonefaktor der de er forskjellig fra 1.0 
  Annet  som skal Eskattelegges. 
  Endelig Etakst, Bunnfradrag, Eskatt  for denne enkeltavtalen  
 
Denne informasjonen skal være tilgjengelig i maskinlesbart format, for eksempel som excelfil.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
De komplette opplysningene over skal være tilstrekkelig til å kunne foreta en uavhengig,  
selvstendig og fullstendig etterberegning av den enkelte ”avtale”.  
 

 
 
Minner om offentlighetslovens krav om behandlings-/svartider  på innsynskrav. 
Jeg kommer til å følge opp saken. 
 
 
Med hilsen  
Rolf Scheen  
 
Ps  Kontrollutvalget  vil sikkert være interessert i en avklaring på de samme spørsmålene. Ds  
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Rolf Scheen 

Haugenlia 16 

2020 Skedsmokorset                      05.06.2017 

 

KONTROLLUTVALGET  I  SKEDSMO (  sendes kun på mail) 

og 

SKEDSMO KOMMUNE/ EIENDOMSSKATT-SAKKYNDIG NEMND. ( sendes kun på mail ) 
Kommunens ref.: 2017/6537 

 

Sak:  BEKYMRINGSMELDING - 04 

 GROV, TILFELDIG EIENDOMSTAKSERING  AV ENEBOLIGER i  SKEDSMO KOMMUNE 

  

 NOEN FÅR HØY STANDARD ( =1.3), - IDENTISK NABO FÅR NORMAL STANDARD ( =1.0). 

 

Jeg adresserer dette også til Kontrollutvalget og forutsetter at Romerike Revisjon IKS  får kopi. 

Bakgrunnen for det,  er at ”bekymringsmeldinger” til Skedsmo kommune (SK) kun legges på is.  

 

Se vedlegg 1,  brev 01.06.2017, jeg siterer derfra: 

”På grunn av stor arbeidsmengde vil behandlingsprosessen ta inntil 6-9 måneder.” 

. 

 

HER MED NOEN  NYE  EKSEMPLER:        PEER GYNTS VEI  5B, 5C, 5D, 5E   

Dette brevet dokumenterer at (identiske) eneboliger/nærmeste naboer takseres og behandles forskjellig.   

 

  ”Gi meg et fast punkt..”     

    
  Jeg velger meg Peer Gynts vei 5C ( P5C ) i midten. 

 

Først likhetene mellom disse 4-fire eiendommene. 

 

Samme firma,  SOLVANG BYGGPROSJEKT AS står ansvarlig for alle fire ( se vedlegg 3.- ) 

De er bygget fortløpende med midlertidig bruksattest / ferdigattest  fra 2013, 2014, 2015 og 2016.  

Ingen av eiendommene  har garasje. Her kan man konsentrere seg om BRA-bygning. 

 

Jeg ser først på P5C i mer detalj.
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Peer Gynts vei 5C, -  avmerket på foto nedenfor. E2017 er: 

 
02.05.2013 fikk boligen midlertidig brukstillatelse, med BRA=232 m2. 

 

Deretter beregnes taksten med: 

Enebolig ”111”   gir  BF = 1   Sonefaktor ”Strømmen”,  ZF = 1 

Størrelsesfaktor SF = 13.462 * BRA^(-0.497) = 0.898384102  

 

SK sier videre i: ”Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst. Versjon 1.10” (se vedlegg 4) at: 

”Endret kvadratmeterpris i beregningsformel til 23000.” 

 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er derfor her satt = 23 000 kr/kvm   

 

Taksten for P5C blir da: 

 
T = ZF *  23 000 * 232 * 0.898384102 * BF * standard    = standard * 4 793 778 

 

”standard” er to variable samlet i en faktor, ”høy standard” og ”yngre enn 3 år”, se merknad 4  i: 

 
Kommunen oppgir videre at faktoren ”standard”  må  være enten 1,  eller 1.2.  

 

P5C fikk midlertidig brukstillatelse 02.05.2013 og er dermed  ”eldre enn 3 år” nå i E2017. 

For en enebolig er det umulig å få/ha en  ”standard”-faktor =1.3    ( se vedlegg 4, side 12) 

 

Skal min og kommunens utregning sammenfalle må:    . 6193 = standard * 4793.778 

Kommunen har her satt ”standard”-faktor  for P5C til  6193 / 4793=1.29189.  Hmm.  
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GJENNOMGANG AV ALLE 4-FIRE EIENDOMMER’s  ETAKSERING 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peer Gynts vei 5C    Etakst          fradrag                                                         Eskatt 

 
02.05.2013 fikk boligen midlertidig brukstillatelse, med BRA=232 m2.  ( vedlegg  3.2 ) 

SK satte  Etakst2017=6193 som er 30% over sjablongtaksten    (Se forrige side) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peer Gynts vei 5D. 

 
25.02.2014 fikk boligen ferdigattest, med BRA=232 m2.  .Bygget er identisk  lik  P5C. 

SK satte derimot Etakst2017=4764 ,   - fortsatt gjelder  ”- §7c- fritak i tre år” ( vedlegg 3.3 ) 

 

For 2017 er denne boligen taksert til 77% av sin identiske nabo P5C. 

 

Med kommunens egne beregninger blir  forholdet:  P5C / P5D =6193 / 4764 = 1.299958 

Faktoren ”standard” var i P5C satt av kommunen til eksakt 1.3.  Hvorfor, og hvordan er det mulig??  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peer Gynts vei 5B 

 
07.04.2015 fikk boligen ferdigattest, med BRA=207 m2.  ( vedlegg 3.1 ) 

SK satte Etakst2017 =769 og fortsatt -     § 7c - ny bolig - fritak tre år Tomt 

 

Hvordan kan SKs data-koding/registrering samtidig inneholde  ”ny bolig” og ”Tomt” ? 

 

Dette viser at kommunen ikke systematisk har  registrert takstverdier på eiendommer,  

- 2-to år etter ferdigattest. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peer Gynts vei 5E  

 
06.04.2016 fikk boligen ferdigattest, med  BRA=213m2, ( vedlegg 3.4 ). 

SK satte Etakst2017=741  og  Eskatt=1185  med fortsatt -  ”Ikke fritak Tomt”   

 

For 2017 er denne boligen fortsatt taksert som tomt og betaler 1185 i eiendomskatt for tomta.  

Eiendommen skal i 2017 ha fritak etter § 7C. Etakst/Eskatt er ellers minimum 4 592 / 3747. 

1-ett års etterslep i utskriving medfører et kommunalt tap på ca 2500 kr 

 

Dette viser at kommunen ikke har registrert noen endringer fra  matrikkelen etter mars 2016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Avslutning: 

 

Kommunen  har taksert    Peer Gynts vei 5C til:   6 193 000 

- og har samtidig taksert en identisk nabo, Peer Gynts vei 5D til :  4 764 000  

 

Den eldste eiendommen har fått en Etakst  lik  130% av den ”yngre” 

 

 

Jeg vil utfordre eiendomsskattekontoret  

til uoppfordret å  gi kontrollutvalget sin versjon av de spørsmål  som her tas opp. 

 

 

 

Hilsen 

Rolf Scheen 

 

Vedlegg 1 Kommunens  ”legge på is – avslag”  01.06.2017 

Vedlegg 2 flyfoto av området  - fra 1881.no 

Vedlegg 3. Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for: 

  3.1 -.4  Peer Gynts vei 5B –C –D –E 

Vedlegg 4:  Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst, versjon 1.10.  Skedsmo kommune   

  Diverse klipp 
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VEDLEGG 1 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vedlegg 2, flyfoto fra 1881.no 

  
       5D                    -                5C                                                   5D        -      5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
5B             5C (MERKET)                    5D                                 5B           5C(MERKET)       5D
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Vedlegg 3.1   PEER GYNTS VEI 5 B 
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Vedlegg 3.2  - PEER GYNTS VEI 5C 
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Vedlegg 3.3 - PEER GYNTS VEI 5 D 
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Vedlegg 3.4  - PEER GYNTS VEI 5E 
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 Vedlegg 4 – diverse klipp fra: 

Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst 
Prosjekt "Omtaksering for ny eiendomsskatt 2015”( 2014/43) 
Versjon 1.10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kommentar: Her stadfestes 23 000 
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dokumentside ”5” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NB!  Merknad 4: ”Høy standard” og ”yngre enn tre år ” er samlet i samme faktor 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00032-47 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

REVISJONEN ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp slik at revisjonen kan orientere om aktuelle saker som ellers ikke 
står på dagsorden. 
 



18/18 Referater  - 16/00033-40 Referater  : Referater

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00033-40 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 2018 
2. Brev fra styret i Strandveien 1 AS  
3. Oversikt over gjennomføring av selskapskontroller 2018, Romerike revisjon 

6.1.2018 
4. Saker behandlet i kontrollutvalget 2018 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Lørenskog stilte spørsmål til styret ved behandlingen av rapport fra 
selskapskontroll. Svaret fra styret i Strandveien 1 AS ligger som vedlegg 2.. 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 29 .1 . 2018

Oversikt over saker til behandling 2018
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

Godkjenning av protokoll
Status i arbeidet med kommunesammenslåing
Orientering fra revisjonen
Referater med oversikt over hvilke saker som behandles når og
restanseliste.
Eventuelt.

22 . januar kl 8 Orientering fra rådmannen – risikobildet
Orientering fra rådmannen om varsling .
Orientering fra rådmannen om kommunikasjon med innbyggerne på
Brånås. Kl. 9
Forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll. Delleveranse 1,
overordnet perspektiv.
Bestilling av FR del 2 internkontroll. Effekt av IKT investeringer sak 3/17
vil bli vurdert ifm dette.

Revisjonen orienterer, herunder r apport fra RRi etter interimsrevisj on
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Referater

5 . f ebruar
Kl. 14

Fellesmøte

Orientering fra fellesnemda

Orientering fra vannverket

5. februar
Kl. 16.30

Orientering om tilsyn og forvaltningsrevisjon innen psykosk helse og
rus.

Orientering om p ålegg fra FM i Holt/Vestvollen - saken sak 3/18.
Bestil ling av FR del 2 internkontroll

Besvare henvendelser om eiendomsskatt.

12 . mars
Kl 16

Virksomhetsbesøk
Tjenestekontoret

har spurt Per
Gjertsen, leder

tjenestekontoret

Orientering og omvisning Tjenestekontoret

Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 . Herunder hva er
aktuelt i forhold til den nye kommunen. Fra bakoverskuende til her og
nå og fremover.

Selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 29 .1 . 2018

Møte Saker

24. april
Kl 14

Fellesmøte

Orientering fra administrativt delprosjekt – interkommunal samarbeid,
eierskap

24 . april
kl 16

Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om
hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn
med funksjonshemming. Sak 39/17

Tilsyn fra Fylkesmannen på rus. Rapport ferdig tidlig 2018 .

8 . mai
Kl. 14

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2017 .

Bestillingsdialog Forvaltningsrevisjon

18 . juni
Kl. 8

Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan funn og anbefalinger i FR på internkontroll overordnet
perspektiv er fulgt opp , sak 5/18.
Orientering om 1. tertialrapport
eierskapskontroll av Skedsmo kommunes eierforvaltning , sak 93/17

20. august

Kl 16

3.september

Kl 14

Fellesmøte

Oppfølging av FR og undersøkelse eiendomsskatt. Sak 91/17

3 .september

Kl. 16

Buds jett f or kontroll og tilsyn 2018.
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarli g revisor
Rapportering fra RRI på ressurser

8 . o ktober

Virksomhetsbesøk
vannverket Sjekk

med RRi

Kl. 16

Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Bestillingsdialog forvaltningsrevisjon

19 . november

Kl. 16

Besti lling av selskapskontroller 2019.
Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.
Møteplan 2019

4. desember
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 29 .1 . 2018

Møte Saker

Kl 14 Fellesmøte

4 . desember

Kl. 16

m ed middag

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Ikke berammet Rapport fra rådmannen eiendomsskatt
Pålegg fra FM i Holt/Vestvollen - saken sak 3/18
rådmannens tilsvar til Rapport fra tilsyn med kommunens tjenester til
personer over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk lidelse i
Skedsmo kommune 2017. Sak 10/18
Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre R omerike
Avløpsanlegg IKS.
R evisjonsundersøkelse av Kommunal døgnenhet, KAD.

Innstille på valg av revisor til den nye kommunen.
Eierskapskontroll av Norasondegruppen AS mot slutten av perioden.

Virksomhetsbesøk Krisesenteret

2019 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2018 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendt Be-

handlet 
Ferd
ig 

22.01. 
2018 

1/18 
Orientering fra 
rådmannen om 
risikobildet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, 
og tar med seg rådmannens innspill til 
arbeidet med revisjon av Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 til 2020. 

    

 2/18 
Orientering fra 
rådmannen om 
tips og varsler 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 3/18 

Orientering om 
kommunens 
informasjon til 
innbyggerne på 
Holt/Vestvolle
n 

Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig 
orientering, og ber om at pålegget fra 
Fylkesmannen oversendes når det 
foreligger. 

Utskrift 
send 
23.1.20
18 

   

 4/18 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 
12.12.2017 godkjennes med den 
rettingen som fremkom i møtet. 

    

 5/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll - 
Overordnet 
internkontroll 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyre 
med følgende forslag til vedtak: 
a. Kommunestyret tar 

forvaltningsrevisjonsrapporte
n Overordnet internkontroll 
til orientering. 

b. Kommunestyret ber 
administrasjonen følge opp 
revisjonens funn og 
anbefalinger. 

3. Kontrollutvalget innhenter 
tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan 
funn og anbefalinger er fulgt opp 
innen 31.5.2018. 

Utskrift 
send 
23.1.20
18 

  

 6/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll - 
tjenesteperspe
ktiv 

Kontrollutvalget vil konkludere på valg av 
innretning på prosjektet i neste møte. 

    

 7/18 
Revisjonen 
orienterer 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 8/18 

Status i 
arbeidet med 
kommunerefor
men - 
orienteringssak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 9/18 Årsrapport Forslag til kontrollutvalgets årsrapport Utskrift   
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2017 Skedsmo 
kontrollutvalg 

2017 vedtas og oversendes 
kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2017 
til orientering. 

send 
23.1.20
18 

 10/18 Referater 

Kontrollutvalget ber om å få oversendt 
rådmannens tilsvar til Rapport fra tilsyn 
med kommunens tjenester til personer 
over 18 år med samtidig rusproblem og 
psykisk lidelse i Skedsmo kommune 2017. 
For øvrig tar utvalget saken til 
orientering. 

Utskrift 
send 
23.1.20
18 

   

 11/18 Eventuelt Ingen vedtak     

      2 
rest 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00218-43 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 05.02.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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