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MØTEINNKALLING 
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Dato: 06.02.2017 kl. 08:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
Arkivkode: 

SAKSKART Side 

Saker til behandling 
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for selskapskontroll 2017-2020 
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Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  
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9/17 17/00016-1 

Uttalelse om sammenslåing av Romerike 
kontrollutvalgs-sekretariat IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

11:30 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00120-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 13.12.2016 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 13.12.2016 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, 

Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum  
Elin Garcia fra kl. 16.30 (kom under behandlingen av sak 69) 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Øyvind Skaarer, nestleder. Forfall ble meldt sent, vara ble ikke 

innkalt. 
 

  
Andre: Ordfører Ole Jacob Flæten og Rådmann Torstein Leiro møtte 

under sak 69. 
Fra Romerike revisjon møtte Avdelingsleder 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik 
under alle sakene. Oppdragsansvarlig regnskaps revisor 
Marion Haugan møtte under sakene 68 - 70. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus. 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

68/16 16/00120-1 Godkjenning av protokoll mv. 3 

69/16 16/00111-3 
Orientering om utviklingen i Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike 

4 

70/16 
16/00032-
18 

Overordnet revisjonsstrategi for Skedsmo kommune 
2016 

5 

71/16 16/00122-1 
Bestillingsdialog forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
internkontroll 

6 
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 2  

72/16 
16/00032-
19 

Orientering fra revisjonen 7 

73/16 
16/00029-
17 

Henvendelse til kontrollutvalget angående Brukerstyrt 
personlig assistanse 

8 

74/16 16/00109-3 Årsplan 2017 Skedsmo kontrollutvalg 9 

75/16 
16/00033-
14 

Referater 10 

76/16 
15/00218-
20 

Eventuelt 11 

 
Sak 69 ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i oppsatt rekkefølge. Det 
var ingen merknader til innkallingen. 
 
   
Møtet ble hevet kl 19.30  
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 3  

 
Saker til behandling 

68/16 Godkjenning av protokoll mv. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 68/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.2016 godkjennes. 
2. Protokollen sendes/sendes ikke på en kort høringsrunde, men godkjennes 

formelt i neste møte. 
3. Protokollen kan/kan ikke offentliggjøres før den er formelt godkjent. 
4. Saksutskrifter kan/kan ikke sendes før protokollen er formelt godkjent. 
5. Møteprotokollen underskrives av ……. 

 
 
Møtebehandling 
Utvalget ønsker ikke en høringsrunde, men at protokollen sendes ut etter møtet.  
 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  

1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.2016 godkjennes. 
2. Protokollen sendes ut, men godkjennes formelt i neste møte. 
3. Protokollen offentliggjøres før den er formelt godkjent. 
4. Saksutskrifter sendes før protokollen er formelt godkjent. 
5. Møteprotokollen underskrives av leder i påfølgende møte etter formell 

godkjenning. 
 
 
[Lagre]  
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69/16 Orientering om utviklingen i Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 69/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører og rådmann orienterte. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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70/16 Overordnet revisjonsstrategi for Skedsmo kommune 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 70/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 for 
Skedsmo kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor la frem saken og svarte på kontrollutvalgets 
spørsmål. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 for 
Skedsmo kommune til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
  



1/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-3 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 13.12.16

 6  

 

71/16 Bestillingsdialog forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
internkontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 71/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisor bes om å komme tilbake til utvalget med en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på internkontroll. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å få en delrapport på et overordnet perspektiv på 
internkontroll først. Deretter ønsker kontrollutvalget å drøfte hvilke felt det vil gå 
nærmere inn på. 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil dele prosjektet inn i delleveranser. Revisor bes om å komme 
tilbake til utvalget med en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
delleveranse 1 om overordnet internkontroll i Skedsmo kommune.  
 
 
[Lagre]  
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72/16 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 72/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering  
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt som er i rute. Notatet på 
henvendelsen kommer til neste møte. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering  
 
 
[Lagre]  
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73/16 Henvendelse til kontrollutvalget angående Brukerstyrt 
personlig assistanse 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 73/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 
[Lagre]  
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74/16 Årsplan 2017 Skedsmo kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 74/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som 

fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget kom med sine innspill som tas inn i planen før den oversendes 
kommunestyret. 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som 

fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017til orientering.  
 
 
[Lagre]  
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75/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 75/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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76/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 13.12.2016 76/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen vedtak  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
 
[Lagre]  
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00111-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 

 

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

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har invitert rådmannen til møtet og bedt om en oppdatert vurdering 
av risikobildet og fremtidige utfordringer i Skedsmo kommune. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00111-6 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM EFFEKT AV IKT-INVESTERINGER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat om effekt av IKT investeringer, Organisasjons- og personaldirektøren, 
20.1.2017, 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget hat bedt rådmannen om en orientering om hvilken effekt kommunen 
har fått av ulike IKT-investeringer. I denne forbindelse har utvalget bedt rådmannen 
blant annet om å reflektere rundt gevinstrealisering – i hvilken grad greier kommunen 
å hente ut de gevinster som det argumenteres for ved oppstart av prosjektene. Det er 
videre bedt om informasjon om i hvilken grad innbyggerne opplever at Skedsmo er 
digital i sin samhandling. 
 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte notat om saken. Organisasjons- og 
personaldirektør Anne Hellandsjø vil legge frem saken og svare på kontrollutvalgets 
spørsmål.  
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Til Rådmannen 

 

Kontrollutvalget i Skedsmo ønsker å bli orientert om hvilken effekt kommunen har fått av 

ulike IKT-investeringer. 

 

Utvalget ber blant annet om at rådmannen reflekterer rundt problemstillingen Klarer 

kommunen å hente ut de gevinster man argumenterte for ved oppstart av prosjektene? 

Utvalget ønsker også informasjon om i hvilken grad innbyggerne opplever at Skedsmo er 

digital i sin samhandling. 

 

 

Bakgrunnsinformasjon: 

 

Skedsmo kommune er en av landets kommuner som har hatt stort fokus på digital satsing.  

Skedsmo sin digitale satsing er forankret opp mot Digital agenda Norge, og har ut ifra denne 

utarbeidet en digitaliseringsstratgi som har hovedelementer knyttet opp mot gevinster, 

datakvalitet, brukerperspektiv og fart/tilgjengelighet.  

 

 Utfordringsbildet frem til i dag har vært innen følgende områder: 

 

- Det har vært for lite fokus på gevinstrealisering, interessentanalyse og 

brukerperspektiv 

- Det har vært for tette skott mellom sektorene når prosjekter har vært etablert. 

- Ressurser / kompetanse knyttet til digital satsing 

 

Skedsmo kommune har derfor de siste årene hatt fokus på følgende områder: 

- Felles digitaliseringsstrategi med tverrsektorielt fokus, med eget kapittel knyttet til 

gevinstrealisering  

- Etablert en prosjektportal og en felles prosjektmetodikk som sikrer fokus på gevinst, 

og gevinstuttak 

- Bygge prosjektkompetanse i organisasjonen, og etablere faste strukturer for 

samhandling. 

- Kjørt et organisasjonsprosjekt som har munnet ut i etablering av en 

Digitaliseringsavdeling.  

 

 

1) Klarer kommunen å hente ut de gevinster man argumenterte for ved 

oppstart av prosjektene? 

 
 

Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og benytter Altinn-plattformen som utviklings- og 

samhandlingsplattform. 

Vi har flere vellykkede prosjekter som har hatt fokus på gevinstoptimalisering og uttak av 

effekter.  

Gevinst kan omfatte bedre datakvalitet, effektivitet, fart, tilgjengelighet og økonomisk 

gevinst. 
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Hele intensjonen med å bli tjenesteeier i Altinn handler om gevinstrealisering, gjenbruk av 

data/ hente ut effekter. Effekter vil kunne hentes ut i ulike deler av organisasjonen, ikke 

nødvendigvis der kostnaden tas. 

 

Det enkelte prosjekt vil i tråd med nylig vedtatt prosjektportal og prosjektmetodikk 

dokumentere gevinstuttak. Dette er en kritisk faktor for digital satsing. Som et ledd i dette vil 

rådmannen gjennom porteføljestyring lettere følge opp og se gevinstpotensialet og rapportere 

dette tilbake til politikken. 

Alle prosjekt skal følge metodikken og gevinster skal dokumenteres, slik at vi sikrer oss bedre 

kvalitet og bedre tjenester til innbyggere. 

En gevinst vil bl.a kunne være en bremset økning i behovet for øvrige ressurser.  

 

To utvalgte prosjekter, eksempel 

 

Skedsmo kommune har gjennom pilotarbeidet med Altinn, utviklet to prototyper som viser 

potensialet i en ny måte å tenke digitale innbyggertjenester på: 

 

1. Søknad om permisjon fra undervisning  (en prototype utviklet i Skedsmo) 

2. Svar UT/Svar Inn (nasjonal felleskomponent) 

 

De viser hvordan data som allerede finnes om sluttbruker kan gjenbrukes og hvordan disse 

prosessene kan effektiviseres betydelig. 

 

Overføringsverdi  

Tjenestene som kommunene skal levere til innbyggerne, er underlagt det samme lovverket i 

hele landet. Dette betyr at overføringsverdien for disse prosjektene til andre kommuner, er 

svært stor. Vi trenger de samme dataene og dialogen med innbygger følger den samme 

prosedyren. 

 

Deling på tvers av kommuner har vært vanskelig å få til fordi det ikke har vært noen felles 

plattform å dele tjenester igjennom. Med Altinn kan tjenester enkelt deles på tvers av 

kommuner. Der hvor kommuner ønsker å tilpasse tjenester, eventuelt lage helt nye, kan dette 

gjøres via samme plattform. Kildekode og dokumentasjon vil være fritt tilgjengelig for alle 

kommuner. 

Det nasjonale målet om god samhandling mellom stat og kommuner har også vært vanskelig å 

få realisert igjennom digitale prosjekter. Innbyggeren bryr seg lite om, og ofte vet ikke, hvem 

som er ansvarlig for en offentlig tjeneste. I og med at staten allerede bruker Altinn, vil dette 

gjøre det mye enklere å dele data om sluttbruker mellom stat og kommune. Dette vil føre til 

en mer sømløs og gjennomtenkt brukeropplevelse. 

 

Gevinstanalyse 

Disse prosjektene innebærer en økonomisk gevinst for kommunen men også en gevinst for 

innbygger. Under følger en foreløpig gevinstanalyse av prosjektene og estimat på gevinst for 

andre digitale prosjekter gjennom samme plattform.  

 

1. Søknad om permisjon fra undervisning 

Som utgangspunkt for en total gevinstanalyse har vi tatt utgangspunkt i søknad om permisjon 

fra undervisning. Det er vårt mest brukte skjema med 1920 søknader mottatt i 2015.  
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Gammel løsning  - estimert tid pr søknad: 15 minutter  

Ny løsning – estimert tid pr søknad: 6 minutter 

Tid spart totalt for innbygger: 576 timer 

 

 
(De fleste familier har mer enn ett barn de søker på vegne av. Besparelsen er med 

utgangspunkt i to barn i en familie.)  

 

Dagens digitale skjemaer 

Total gevinst ved effektivisering av eksisterene digitale skjemaer (44 stk): 

20 000 innsendinger innebærer 2 666 timer spart for innbyggerne. 

 

Gevinstrealisering for administrasjonen: 

1,5 time spart pr søknad ved færre feil i søknader. 

6000 timer spart totalt for alle 20 000 transaksjoner. 

 

Gevinstrealisering for alle kommuner: 

2 millioner transaksjoner utgjør 600 000 timer i besparelse. 

Med intern timespris på 368,- (beregnet utifra årslønn på 550.000), utgjør dette sparte 

kostnader på  

220 800 000,- kr. 

 

Nye skjema som ikke er digitalisert 

Det finnes også mange skjema som i dag ikke er digitale, de formidles kun på papir. 

Skolesektoren er et godt eksempel på det med sin ranselpost. Ved enkle grep kan 90% av 

løsningen som er utviklet for permisjonssøknaden, gjenbrukes i sin helhet.  

 

Digitalisering av ett papir skjema gir følgende gevinst:  

 

-5 min for foreldrene x 450 barn = 2250 minutter  

-10 min pr lærer = 210 minutter 
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-60 min for skolesekretæren 

 

= 2310 minutter (38,5 timer) 

Alle skolene (6500 elever): 

541 timer på ett skjema 

 

15 skjema x 541t = 8115 timer totalt for sluttbruker 

15 skjema x 18 skoler i Skedsmo = 1250 timer administrativt 

Disse tallene kan også overføres til nasjonalt nivå på linje med gevinstanalysen over. 

 

Brukerorientering 

Brukeropplevelsen disse prosjektene representerer ett nytt møte for innbygger med kommunal 

forvaltning. Den gjenbruker data for å effektivisere prosessen ved utfylling av skjema. 

Grensesnittet støtter brukeren underveis slik at det skal være trygt og enkelt å bruke.  

Tjenesten skal videre tilgjengelig på den digitale flaten som sluttbruker benytter. Gjennom det 

responsive designet skal brukeropplevelsen være like god og effektiv på en mobil som på en 

PC eller nettbrett. Målsettingen er at alle tjenestene skal kunne utføres under 10 minutter på 

en mobil.  

 

 

2. Svar Ut/Svar Inn: 

 

a) Svar Ut 

 

Kostnader og områder for besparelser ved bruk av KS SvarUt (nasjonal felleskomponent) 

Digital postforsendelse 

 
Digital postforsendelse er fremdeles nytt for både innbyggere og saksbehandlere. 

Den digitale modenheten vokser, men det er fortsatt et stort potensiale for å hente ut 

ytterligere gevinster ved at saksbehandlerne i større grad tar i bruk de nye digitale 

ekspederingsmåtene og for innbyggerne som kan åpne og lese mottatt brev digitalt enten i 

Altinn eller i sin digitale postkasse (DigiPost/eBoks). 

  

Modellen under viser flyten fra kommunen ekspederer en postsending digital, via 

kontakt/reservasjonsregisteret og til mottaker (virksomhet/innbygger) som får 

melding/epost om mottatt sending, og som kan lese denne i Altinn eller i sin Digital 

postkasse. 



3/17 Orientering om effekt av IKT-investeringer - 16/00111-6 Orientering om effekt av IKT-investeringer : Om effekt av IKT-investeringer

 
 

Gevinstområder (områder for tidsbesparelse) 

 Saksbehandler slipper å skrive ut brevene. 

 Saksbehandler/merkantilt personale slipper å pakke i konvolutt. 

 Saksbehandler/merkantil personale slipper å skrive navn på konvolutt. 

 Saksbehandler/merkantilt personale slipper å bringe konvolutter til postrommet. 

 Merkantilt personale slipper å frankere konvolutter. 

 Sikkerhet for digitale sendinger gjør at antall rekommanderte postsendinger går ned. 

 Mottaker får melding om brev umiddelbart (sekunder etter at brevet er sendt). 

 Besparelse i vedlikehold/service på egne printere/utstyr for print av dokumenter. 

Utvikling i antall forsendelser fra sak-/arkivsystemet ePhorte i 2016: 
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Totalt er det digitalt ekspedert 10.029 sendinger fra ePhorte i 2016. 

Av disse er 4.139 printet og sendt ut via firmaet Grafisk Digital. 

Av disse er 5.717 åpnet og lest digitalt i AltInn. 

Forutsetninger 

For at saksbehandler skal kunne ekspedere utgående brev digitalt direkte fra sak-

/arkivsystemet ePhorte, er det gjort følgende investering: 

 

ePhorte DigitalForsendelse (engangskostnad)  kr 120.000,- 

Avtaler inngått med KS og Difi (ekspedering til digitale postkasser, eBoks og Digipost) 

 

Årlige vedlikeholds- og brukerkostnader   kr 65.000,- 

KS  - Pr sending alle forsendelser (2017) kr 0,50 

Altinn – Pr sending åpnet av mottaker i Altinn (2017) kr 1,00 

 

Kostnader 

Modellen under benytter totalt antall digitalt ekspederte forsendelser fra ePhorte for 2016. 

Antall ekspedert 
digitalt fra ePhorte 

KS Altinn ePhorte 
vedl./brukerstøtte 
pr sending 2016 

Sum 

10.029 0,50    5.014,- 

10.029  1,00  10.029,- 

10.029   6,48 65.000,- 

Totalt pris    80.043,- 

Pris pr sending 
åpnet/lest digitalt 

    
7,98 

 

Dersom samme forsendelsesmåte benyttes (digital ekspedering fra ePhorte), og ingen 

mottakere åpner og leser mottatt post digital, blir prisen slik: 

Antall ekspedert 
digitalt fra 
ePhorte 

KS Altinn 
(ingen 
kostnad 
ved 
print) 

ePhorte 
vedl./brukerstøtte 

Grafisk 
Digital – 
snittpris pr 
sending i 
2016 (eks 
mva) 

Sum 

10.029 0,50    5.014,- 

10.029   6,48  65.000,- 

10.029    7,70 77.223,- 

Total pris      147.237,- 

Pris pr sending 
sendt pr post fra 
Grafisk Digital 

     
14,68 
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Tabellen under viser kostnader ved tradisjonell og manuell behandling av brev/ 

postsendinger: 

Her er det beregnet 5 minutter til å printe ut brev, legge i konvolutt, skrive på konvolutt, 

levere til frankering, frankering av konvolutt. 

Timer pr år: 1 762,5 

Årsverk (eksl sos.omk.) 450 000 

Sosiale kostnader (%) 40% 

Kostnad pr minutt 5,96 

Tid pr dok (minutter) 5 

Kostnad i arbeidstid pr dokument 29,79 

Kostnad til papir/konvolutt/print (snitt) 1,25 

Kostnad til porto (snitt) 8,50 

Totale kostnader  38,50 

 

Gevinster – når mottaker åpner brevet digitalt i Altinn 

Kostnad ved tradisjonell og manuell behandling av brevutsendig  38,50 

Kostand ved digital forsendelse med digital lest av mottaker  7,98 

Besparelse pr sending       30,52 

Besparelse ved 10.000 forsendelser  (totalt volum fra 2016)  305.200,- 

Besparelse ved 5.700 (reelt åpnet og lest digitalt i 2016)   174.000,-  

Engangsinvestering i ePhorte Digital forsendelse (modul)  i 2013  120.000,- 

 

I tillegg kommer gevinster/besparelse for samfunnet knyttet til miljø gjennom mindre 

forbruk av papir og mindre transport/kjøring av papir og post. 

 

B) Svar inn 

 

Gevinster/besparelser ved bruk av KS SvarInn (nasjonal felleskomponent). Digitalt mottak av 

sendinger til Altinn 

Digitale postsendinger fra offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, statlige 

virksomheter) som benytter KS SvarUt, mottas nå direkte i sak-/arkivsystemet ePhorte. 

Tidligere, dvs før SvarInn ble tatt i bruk, ble digital post hentet i Altinn, for deretterå 

gjennomgå en manuell importprosess før registreringen var klargjort for saksbehandling i 

sak-/arkivsystemet ePhorte. 

Med SvarInn kommer brevet helt inn til sak-/arkivsystemet ePhorte påført noen data.  
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Kostnader 

Forutsetningen for å benytte SvarInn er en modul i sak-/arkivsystemet ePhorte, ePhorte 

Digital forsendelse. Dette er den samme modulen som brukes til både SvarInn og SvarUt. 

 

Engangskostnad i 2013     kr 120.000,- 

Denne engangskostnaden er spart inn ved bruk av SvarUt. 

 

Årlige Vedlikeholds-/brukerstøttekostnader  65.000,-  

Denne årlige kostnaden dekkes inn ved bruk av SvarUt. 

 

Kostnad pr sending i Altinn    1,- 

Besparelser 

Besparelsene ligger i tidsbruk knyttet til manuell håndtering av post mellom Altinn og sak-

/arkivsystemet ePhorte. 

Med SvarInn overføres brevet med data inn i sak-/arkivsystemet, og det er kun få ekstra data 

som skal registreres i tillegg. 

 

Gevinst/besparelse ved bruk av SvarInn 

 

 Uten SvarInn Med SvarInn 

Besparelse 
ved  2000 
mottatte 

sendinger 

Timer pr år: 1 762,5 1762,5  

Årsverk (eksl sos.omk.) 450 000 450,.000  

Sosiale kostnader (%) 40% 40%  

Kostnad pr minutt 5,96 5,96  

Tid til registrering pr dokument uten 
SvarInn (minutter) 8 4 

 

Kostnad i arbeidstid pr dokument 47,68 23,84  

Altinn kostnad   1,-  

Ved volum 2000 mottatte sendinger Kr 95.360 Kr 49.680 Kr 45.680 
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3) Potensiale nye prosjekt: 

 
Mulig gevinst - bedre samhandling sykehus/kommune: 

 
a) Utsette sykehjemsopphold 

 

 

 

 

1) I hvilken grad innbyggerne opplever at Skedsmo er digital i sin samhandling. 

 

I tillegg til vurdering av brukerperspektivet som vist i eksemplene over, har Skedsmo også en 

del tall som viser aktivitet og bruk av kommunens hjemmeside. I Opinions undersøkelse som 
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kartla bruken av digitale medier, svarer 4 av 5 innbyggere at de bruker vår nettside. Konkret viser våre 

målinger at dette utgjør 769 861 oppslag i løpet av 2016 og tallet er økende (Kilde Google Analytics). 

Dersom kun 10% av disse skulle tatt kontakt med oss via telefon ville det betydd en stor utgift.  

 

 

Vedlagt følger i tillegg en oversikt over ulike fagsystem som også sier noe om kvalitet, 

gevinst og effekt. 

 

 

 

 

20.01.17 

 

 

Anne Hellandsjø 

Organisasjons- og personaldirektør 
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Stortingsmelding 27 - Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Fagsystem Gevinst

Agresso/Milestone5

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:                                 

Økonomisystem med kommunal fakturering. Agresso 

"eier" organisasjonsstrukturen i Skedsmo kommune, 

avleverer denne til Visma HRM for knytning mellom 

organisasjons og ansatte. Agresso anses som 

Kommunalt kjernesystem, agresso er master for 

organisasjonsstrukturen.

EHF - elektronisk handelsformat

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet/Miljø:              

Elektronisk handelsformat (EHF) er faktura, kreditnota 

og purringer på standardisert format som sendes digitalt 

til mottakers fakturasystem.  Fakturaen går i arbeidsflyt 

direkte til saksbehandler for attestasjon/anvisning.  Det 

offentlige har ca 25 millioner fakturaer pr. år.  

Elektronisk sending og mottak sparer miljøet for papir 

og sending av dokument med fly- og biltransport.  Co2-

utslipp blir mindre og mengden papiravfall reduseres.                   

Difi signeringstjeneste

Brukerorientering/Personvern/Effektivitet/Miljø:                 

Signeringstjenesten kan hjelpe offentlige virksomheter 

med å sikre brukervennlig, sikker, praktisk og effektiv 

håndtering av dokumenter som krever signatur fra 

innbyggere. Den digitale prosessen gjør at 

virksomhetene slipper manuell håndtering ved 

utlevering og innhenting av dokumenter som skal 

signeres. Dette er ofte tidkrevende og kostbare 

prosesser. Videre er bruk av elektronisk signatur en god 

måte å oppnå et tilstrekkelig nivå av sporbarhet og 

beviskraft for elektroniske dokumenter

eDemokrati

Brukerorientering/Gjenbruk/Datakvalitet: eDemokrati 

er et plugin til hjemmesiden, benytter EIS og henter 

politiske saker, politisk ledelse, råd og utvalg fra ePhorte

Ephorte

Datakvalitet/Gjenbruk/brukerorientering/effekt:Sak/ar

kiv-system for arkivverdig saksbehandling, herunder 

byggesak, delingssak, plansak, utvalg. Benytter Noark5-

basen (nCore), benytter webservicen eis (ephorte 

integration service) for uthenting, innskriving av data fra 

andre fagapplikasjoner.

Facilit FDVU

Datakvalitet/Gjenbruk: Facilit (forvaltning, drift, 

vedlikehold, utleie) benyttes av eiendomavdeling for 

kontroll av alle kommunale bygg samt utleie av 

kommunale boliger.
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Familia

Fagsystem for barnevernstjenesten. Saksbehandling, 

rapportering og statistikk. Samhandler med økonomi og 

lønnssystem

First Agenda - tidligere eDagsorden

Datakvalitet/Gjenbruk/Effktivisering/Brukerorienterin

g:Digitale møter i skyen. Benyttes av politikere. Saker 

flyttes fra ePhorte til filområde som synkroniseres til 

ditmer-skya

FME

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivisering:  FME 

Desktop/Server - Programvare for å automatisere 

behandling av data samt flytte data mellom forskjellig 

programvare internt eller mellom forvaltningsnivåer.  

Gat Turnus/Min Gat

Gjenbruk/Effektivisering/Brukerinvolvering: 

Arbeidsplanlegging/turnus for helse og sosial samt 

renholdsavdelingen og IT. Ansatte i turnus hentes fra 

Visma via eksport, variabel lønn og fravær sendes 

tilbake til Visma

Gerica

Gjenbruk/Effektivisering/Datakvalitet:EPJ (elektronisk 

pasientjournal)for pleie og omsorg samt psykiatri. 

Meldingsutveksler via eLink med Ahus, fastleger, 

legevakt, kad osv. Moduler: Gerica Multidose og Gerica 

NAV inntekstforespørsel Gerica leverer fakturafil til 

Agresso kommunal fakturering for fakturering av 

betalebare tjenester mot innbygger.

Hano booking

Gjenbruk/Datakvalitet/Brukerorientering: Hano 

booking er bookingsystem for idrettsanlegg. Løsningen 

er ASP, fakturafil leses inn i Agresso kommunal 

fakturering for utfakturering

HSPro EPJ

Datakvalitet/Brukerorientering/Effektivisering/Gjenbr

uk: HSPro er et EPJ (elektronisk pasient jounalsystem) 

for helsestasjoner. SMS-funksjon for timebok-varsler, 

integrasjon mot DSF (folkeregisterert), benytter eLink 

for meldingsutveksling. Overfører vaksiner til sentralt 

vaksineregister hos Nasjonalt Folkehelseinstitutt 

(SysVak) via Norsk Helsenett

Innsyn Byggesak

Gjenbruk/Effektivisering/Brukerorientering: Innsyn 

Byggesak er en innsynskomponent fra ePhorte via EIS 

Postlister er et plugin til hjemmesiden

Invoice

Gjenbruk/Datakvalitet/Effektivisering:Invoice er 

fakturasystem for inngående fakturaer, leser e2b, ehf og 

papirfakturaer (skannes inn) fakturaer går i flyt til 

attestasjon og anvisning, deretter flyttes fakturafil til 

Agresso for bokføring.
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IST Direkte

Gjenbruk/Effektivisering/Brukerorientering: IST Direkte 

muliggjør nettbasert dialog mellom foresatte og ansatte 

i barnehage og SFO. Responsiv, dvs. tilgjengelig via web, 

apper og mobile enheter. Publiserer planer og beskjeder 

fra barnehage og SFO. IST direkte ligger i "skya", 

grunndata hentes fra IST Hypernet

Jonathan Clean

Gjenbruk/Effektivisering: Jonathan Clean er 

programvare for administrasjon og utførelse av renhold. 

Jonathan Clean inneholder bygningstegninger over areal 

som skal renholdes mens Jonathan Pilot er en 

nettbrettsløsning for renholderne som får sine 

arbeidslister i form av tegninger på nettbrettet.

Kirkedata Gravlund

Gjenbruk: ASP-løsning, tilgang via internett. Gravlund og 

Kardinal benyttes for vedlikehold og administrasjon av 

kirkegård. Kirkedata leverer fakturafil til agresso 

kommunal fakturering

LMP (Lifecare Mobil Pleie)

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:   Lifecare Mobil 

Pleie gir til enhver tid tilgang til oppdatert informasjon, 

og legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom de 

ansatte i omsorgstjenesten. Lifecare Mobil Pleie innehar 

de viktigste funksjonene for komplett rapportering ute 

hos bruker, noe som er svært tids- og 

kostnadsbesparende.

MyMetier

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet: 

Prosjektstyringsverktøy basert på DIFI prosjektveiviser.  

Skal sikre at kommunens prosjekter kjøres på enhetlig 

måte. Avleverer datagrunnlag til ePhorte sak/Arkiv.

Oppad SAS (skoleadministrativt system)

Datakvalitet/Brukerorientering/Effektivisering:   

Skoleadministrativt system for administrasjon av elever, 

foresatte, skoleklasser, timeplaner, vitnemål osv. Er 

integrert med Visma HRM, dvs. Visma eksporterer alle 

lærere og SFO ansatte (sektor 2) til Oppad, variabel lønn 

og fravær importeres tilbake til Visma HRM for 

utbetaling. Er også integrert med ePhorte sak/arkiv for 

arkivering av elevmapper via Noark 4/5 webservice.

Oppad Sikker Arbeidsflyt (IOP)

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:   Oppad IOP 

(individuell opplæringsplan) håndterer sikker arbeidsflyt 

mellom PPT, skole, barnehage (barn med særskilte 

behov). Benytter ePhorte/nCore som arkiv
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Procasso

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:   Procasso 

innfordring for innfordring av kommunale avgifter som 

eiendomsskatt, renovasjonsavgifter, SFO, barnehage 

osv. Er integrert med Agresso økonomi. Overfører 

KomFakt-krav til Procasso for innkreving og 

saksbehandling.

Risk Manager

Gjenbruk/Datakvalitet/Effektivisering: 

Internkontrollsystem for rådmannens 

internkontrollområde, herunder også HMS, Risiko, 

Skade og Avvik. 2-delt løsning: Risiko, Skade og Avvik 

egen installasjon mens dokumenthåndtering bygger på 

sharepoint 2013 std.

SafeCom

Personvern/Effektivitet:   SafeCom sikker print med 

"follow me" og gjesteprint. Alle MFP i Skedsmo 

kommune skal være med i konseptet. ID-kort med rfid 

(Mifare og iClass) støttes. ePay (nettbetaling) og 

safecom API (integrasjon) er kjøpt i tillegg, dette for 

publikumsløsninger som benyttes hos Skedsmo bibliotek 

og Kjerulfsgata

Secure Envoy

Personvern/Effektivitet:SecureEnvoy - engangspassord 

til mobil for sikker pålogging til kommunes datasenter.  

Tillater "mobile brukere", dvs. gir adgang til kommunens 

datasenter 24/7 med internett som 

kommunikasjonskanal

Skill IP (individuell plan)

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:Verktøy for å 

koordinere helse- og omsorgsaktiviteter for innbyggere 

med spesielle behov. IP-planen er tilgjengelig for alle 

involverte som fastlege, sykehus, PLO, helsestasjon, 

pårørende, BUP osv.

Skoleportalen

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet: Skoleportalen er en 

sharepoint basert løsning med Office365 basert på "sky" 

hos microsoft.  Tilgjengelig 24/7 med internett som 

kommunikasjonskanal

Speedadmin

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:Nettbasert 

administrativt system for musikk- og kulturskolen. 

Administrasjon av lærere og elever med timeplaner. 

Skal arkivere i Ephorte samt fakturere via Agresso.
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TEM (travel expence management)

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet: TEM er reise- og 

utleggsprogramvare. Henter konteringsdimensjoner fra 

Agresso og ansatte samt attestasjonshierarkiet fra 

Visma HRM. 2 jobber i visma rapportgenerator 

(organisasjonsstruktur/innehaver) Overinnhaver TEM 

samt FasteRoller TEM kjøres hver gang det skjer 

endringer i organisasjonsstrukturen i Visma. Deretter 

kvernes rapportene i Biztalk før innlesing i TEM. 

Utbetaling av reise/utlegg skjer via Visma lønn.

Unique Voksenopplæring

Gjenbruk/Datakvalitet: Fagsystem for administrasjon av 

elever og fag i voksenopplæringen. Er integreret med 

Unique Flyktning for oppfølging av 

introduksjonsprogrammet.

Velferd

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet:  Benyttes av NAV 

Skedsmo (tidligere sosialkontoret). 

Saksbehandlersystem for sosialtjenesten (sosialhjelp, 

kvalifiseringsstønad og gjeldsrådgivning), arkiverer til 

Noark5-kjerne n Visma FLYT Arkiv

Visma Flyktning

Gjenbruk/Datakvalitet: Visma flyktning er en fagløsning 

for bosetting og integrering av flyktninger i kommunen. 

Samarbeid mellom Skedsmo og Enebakk hvor Skedsmo 

er vertskommune. Enebakk logger på via Secure Envoy?

 Visma HRM lønn- og personal med modulene 

Rekruttering, Fravær, Time og Ferie

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivisering: Lønn- og 

personalsystem. Master for ansattopplysninger, alle 

ansatte registreres i Visma lønn, deretter via webservice 

og FIM til hhv. AD og øvrige IT-systemer. Visma 

rekruttering (ledige stillinger) samt web-moduler som 

timer, ferie og fravær inngår i Visma HRM.

Visma VSA (visma samhandling arkiv)

Gjenbruk/Datakvalitet/Effektivisering: VSA (visma 

samhandling arkiv) er en Noark 5 kjerne på lukket sone. 

Alle Unique-applikasjoner på lukket sone skal på sikt 

arkivere i denne kjernen.

Winmed KAD EPJ

Datakvalitet/Gjenbruk/Effektivitet: EPJ (elektronisk 

pasientsystem), benyttes av KAD (kommunal akutt 

døgnberedskap) for registrering av journaler på 

pasienter innlagt på KAD. Samarbeid mellom Skedsmo, 

Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Enebakk 

hvor Skedsmo kommune er vertskommune. Winmed 

KAD meldingsutvekler mellom Ahus, fastleger og PLO i 

alle kommuner
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Winmed Legevakt EPJ

Gjenbruk/Datakvalitet/Effektivisering: Winmed 

Legevakt (EPJ) benyttes av legevakta i helsebygget. 

Legevakt er et samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog, 

Rælingen og Fet hvor Skedsmo er vertskommune. 

Winmed Legevakt samhandler med Winmed KAD.   

KS SvarUT/SvarInn

Brukerorientering/Effektivisering: KS SvarUT er 

integrert med ePhorte og ekspederer post via sikker 

digital post, eboks og digipost til innbyggere og altinn til 

næringslivet. Benytter kontakt- og 

reservasjonsregisteret.  KS SvarInn muliggjør svar tilbake 

til kommunen via samme postboks

AltInn Samhandlingsplattform for digital tjenesteutvikling.
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Eier

13020 - ØK AVD 

REGNSKAPS-

SEKSJONEN Kommunalt kjernesystem

13020 - ØK AVD 

REGNSKAPS-

SEKSJONEN Kommunalt kjernesystem

15050 - IT-

SEKSJONEN Kommunalt kjernesystem

15015 - WEB og 

PORTAL

15013 - 

FELLESTJENESTE

R Kommunalt kjernesystem

17000 - 

EIENDOMSAVDE

LINGEN - 17000 Kommunalt kjernesystem
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36101 - ADM 

BARN OG 

FAMILIER Kommunalt kjernesystem

11010 - POLITISK 

LEDELSE Kommunal felleskomponent

63510 - 

GEODATAAVDEL

INGEN

30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S

30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S

51001 - ADM 

SEKTORKONTOR

ET KULTUR

30101 Kommunalt kjernesystem

15015 - WEB og 

PORTAL

13020 - ØK AVD 

REGNSKAPSSEKS

JONEN  
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30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S  

17000 - 

EIENDOMSAVDE

LINGEN - 17000

57001 - 

KIRKEFORVALTN

INGEN

30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S

15011 - 

ORGANISASJON- 

OG 

PERSONALAVD 

(\+ OMPLASS )

21001 - ADM 

UTDANNINGSSE

KTOREN Kommunalt kjernesystem

21001 - ADM 

UTDANNINGSSE

KTOREN Kommunalt kjernesystem
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13040 - ØK AVD 

SKATTESEKSJON

EN Kommunalt kjernesystem

15011 - 

ORGANISASJON- 

OG 

PERSONALAVD 

(\+ OMPLASS ) Kommunalt kjernesystem, 

15050 - IT-

SEKSJONEN

IT-seksjonen, 

15050 Kommunalt kjernesystem, 

30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S Kommunalt kjernesystem

21001 - ADM 

UTDANNINGSSE

KTOREN Kommunalt kjernesystem, 

27010 - MUSIKK- 

OG 

KULTURSKOLEN Kommunalt kjernesystem
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15011 - 

ORGANISASJON- 

OG 

PERSONALAVD 

(\+ OMPLASS ) Kommunalt kjernesystem

28010 - 

SKEDSMO 

VOKSENOPPLÆR

INGSSENTER Kommunalt kjernesystem

36410 - 

SOSIALKONTORE

T Kommunalt kjernesystem

21001 - ADM 

UTDANNINGSSE

KTOREN Kommunalt kjernesystem

15011 - 

ORGANISASJON- 

OG 

PERSONALAVD 

(\+ OMPLASS ) Kommunalt kjernesystem

15013 - 

FELLESTJENESTE

R Kommunalt kjernesystem

30101 - ADM. 

SEKTORKONTOR

ET H & S Kommunalt kjernesystem
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34140 - NEDRE 

ROMERIKE 

LEGEVAKT.341 - 

FOLKEHELSETJE

NESTEN Kommunalt kjernesystem

15013 - 

FELLESTJENESTE

R

Kr-Gevinst: Skedsmo har spart 

kr …. Siden oppstart <dato>, 

antall ebrev sendt.  Se SvarUT 

statistikk og tall 

160 Håvard sin gevinsanalyse



Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Saksdokumentene ettersendes i posten til kontrollutvalgets medlemmer og revisor
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Arkivsak-dok. 16/00043-11 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

FELLES SAK FOR ALLE KONTROLLUTVALG PÅ ROMERIKE OM 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med

selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene.
2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av

Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme
tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.

3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake
med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.

Vedlegg: 
1. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden.
2. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020.

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017–2020 
den 28.11.2016, og den ble vedtatt av kommunestyret den 14.12.2016, se vedlegg 2.

De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt to felles møter (10.10.2016 og 11.01.2017) for å drøfte samordning av 
selskapskontrollene. Lederne er enig om at de største kommunene tar ansvar for
kontroll i de største selskapene, og at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og 
behandler de rapporter som de har eierinteresser i. På denne måten deles 
resultatene. Det er også viktig at rapportene inneholder tilstrekkelig informasjon om 
den enkelte kommune, slik at kontrollutvalget kan lage en presis innstilling til 
kommunestyret. 

Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere 
angivelse av innretning av undersøkelsen. Ved bestilling av selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon vil det bli utarbeidet og fremlagt en prosjektplan for det enkelte 
prosjekt - tilsvarende som på forvaltningsrevisjonsprosjekter. I selskaper der flere 
kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen.  
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Sekretariatet har hatt et møte med Romerike Revisjon IKS den 19.01.17 hvor 
opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll er diskutert.  
 
Kontrollutvalget i Skedsmo kommune vil motta følgende kontroller i perioden 2017-
2020: 
 

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspun
kt 

Romerike 
krisesenter IKS 

Fet, Aurskog-Høland, Sørum, 
Nes, Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Enebakk 

Mer enn en ren 
eierskapskontroll.  
Hvordan har anbefalingene 
fra forrige eierskapskontroll 
blitt fulgt opp? Også se på 
sider ved driften. 

2017 

Norasondegrup-
pen AS 

Fet, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Sørum, 
Aurskog-Høland, Gjerdrum, 
Rømskog, Norsk Folkehjelp 
(0,32%) 

Hvordan har anbefalingene 
fra forrige eierskapskontroll 
blitt fulgt opp? 
I hvilken grad drives 
selskapet i henhold til 
formålet? 

2018 

Strandveien 1 AS Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen, Nittedal, Fet og 
Sørum 

- Er kommunens 
eierstrategi i samsvar 
med de oppgaver 
selskapet faktisk utfører? 

- Har selskapet vurdert 
fremtidig skatteplikt og 
eventuelt drøftet dette 
med eierne? 

- I hvilken grad er 
regelverket for offentlige 
anskaffelser fulgt i 
arbeidet med 
eiendomsutvikling? 

- Hvordan er den 
økonomiske risiko 
vurdert i forhold til 
eiendomsutviklings-
prosjektet? 

2017 

Romerike 
revisjon IKS 

Fet, Aurskog-Høland, Sørum, 
Nes, Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Enebakk 

Eierskapskontroll 2018 

Romerike 
avfallsforedling 
IKS 

Skedsmo, Lørenskog, Fet, 
Gjerdrum, Nittedal, Sørum, 
Enebakk og Aurskog-Høland, 

Mer enn en ren 
eierskapskontroll? 

2019 
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Rælingen 

Nedre Romerike 
brann og redning 
IKS 

Lørenskog, Rælingen, 
Skedsmo, Nittedal, Sørum, 
Aurskog-Høland, Fet 

Hvordan har anbefalingene 
fra forrige eierskapskontroll 
blitt fulgt opp? 

2020 

Romerike 
kontrollutvalgsse
kretariat IKS 

Fet, Aurskog-Høland, Sørum, 
Nes, Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Enebakk 

Eierskapskontroll 2019 

Nedre Romerike 
vannverk IKS 

Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen, Nittedal, Fet og 
Sørum. 

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike 
avløpsanlegg IKS 

Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen og Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

Lillestrøm 
parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

Andre 
eierskapskontroll
er 

   

Kontroll av 
Skedsmo 
kommunes 
eierforvaltning 

  2018 

 
Det foreslås at kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen. For Skedsmo 
kommune innebærer dette eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapene 
Romerike krisesenter IKS og Strandveien 1. 
  
For Romerike Krisesenter IKS vil eierskapskontrollen se på hvordan anbefalingene 
fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Når det gjelder forvaltningsrevisjonen har 
utvalget i Overordnet analyse og plan for selskapskontroll blant annet sagt at det er 
aktuelt å se på driften i første omgang, og la spørsmål knyttet til eierstruktur eventuelt 
komme senere. Kontrollutvalgene i Rælingen, Sørum, Nes og Nittedal utdypet 
prosjektet slik under sin behandling av saken: «Når det gjelder Romerike krisesenter 
IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og økonomistyring. Videre ønsker 
utvalget å se på hvordan selskapet ivaretar formålet for virksomheten» Rælingen 
ønsker også å se på organisasjonsform. Kontrollutvalget kan gi ytterligere innspill og 
utdype dette i møtet. 
 
Når det gjelder Strandveien 1 AS fremgår det av kontrollutvalgets plan for 
selskapskontroll at utvalget vil se på om kommunens eierstrategi er i samsvar med 
de oppgaver selskapet faktisk utfører, og om selskapet har vurdert fremtidig 
skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne i eierskapskontrollen. Utvalget har 
videre pekt følgende som aktuelt for forvaltningsrevisjonsprosjektet: Hva er gjort for å 
sikre at lov om offentlige anskaffelser er fulgt, og hvordan er den økonomiske risiko 
vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet. Kontrollutvalgene i Rælingen, 
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Sørum, Nes og Nittedal støttet denne tilnærmingen i sin behandling av saken. 
Skedsmo kontrollutvalget kan gi ytterligere innspill og utdype dette i møtet. 
 
Kontrollutvalget vil rapportere samlet på eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 
det enkelte selskap til kommunestyret, og ber derfor revisor om at det rapporteres 
samlet. 
 
I vedlegg 1 til denne saken ligger det en oppsummering av alle utvalgene sine 
prioriterte kontroller i perioden. Det er også satt opp et forslag til tidsplan for 
gjennomføringen.  
 
En likelydende sak blir fremmet i de øvrige kontrollutvalg på Romerike.     
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspunkt 
for 
bestilling 

Romerike krisesenter IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Mer enn en ren eierskapskontroll.  
Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? Også se på sider ved driften. 
(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 

2017 

Norasondegruppen AS Fet, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Sørum, Aurskog-Høland, 
Gjerdrum, Rømskog, Norsk Folkehjelp 
(0,32%) 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 
I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 
(Eierskapskontroll) 

2018 

Strandveien 1 AS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum 

- Er kommunens eierstrategi i samsvar med de 
oppgaver selskapet faktisk utfører? 

- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og 
eventuelt drøftet dette med eierne? 

- Hva er gjort for å sikre at lov om offentlige 
anskaffelser er fulgt? 

- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold 
til eiendomsutviklingsprosjektet? 

(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 

2017 

Romerike revisjon IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Eierskapskontroll 2018 

Romerike avfallsforedling IKS Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, 
Nittedal, Sørum, Enebakk og Aurskog-
Høland, Rælingen 

Mer enn en ren eierskapskontroll? 2019 

Øvre Romerike brann og redning 
IKS 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, 
Gjerdrum, Eidsvoll 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Nedre Romerike brann og redning 
IKS 

Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, 
Nittedal, Sørum, Aurskog-Høland, Fet 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2020 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS Ullensaker, Nannestad, Hurdal, 
Eidsvoll 

Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 

Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Eierskapskontroll 2019 

Midtre Romerike avløpsselskap 
IKS 

Gjerdrum, Sørum, Fet Eierskapskontroll 2018 

Orbit Arena AS Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal, Akershus fylkeskommune, 
DnB (10%), flere private eiere som 
eier mindre enn 1% hver. 

Begrenset eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike vannverk IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum. 

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike avløpsanlegg IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og 
Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

Nitor AS Lørenskog I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 2020 

Kanmer AS Nes  Eierskapskontroll 2019 

Aurskog-Høland 
utbyggingsselskap AS 

Aurskog-Høland Eierskapskontroll 2018 

Jobberiet AS Aurskog-Høland Mer enn en ren eierskapskontroll 2020 

Lillestrøm parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum 

 I bestilling 

Andre eierskapskontroller    

Kontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning 
 

  2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Samarbeid Partnere Utdyping av undersøkelse  

Digitale Gardermoen Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes, Ullensaker. 
Vertskommune: Ullensaker 

 2020 

Jessheim interkommunale 
legevakt 

Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, 
Ullensaker. Vertskommune: 
Ullensaker 

Mer enn en ren eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, 
Aurskog-Høland, Sørum. 
Vertskommune: Sørum 

 2018 

Voksenopplæring Øvre Romerike Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, 
Hurdal. Vertskommune: Ullensaker 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført? 
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir 

ivaretatt i samarbeidet? 
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne? 

 
Det foretas en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en 
tar stilling til om det også er aktuelt å gjennomføre en 
undersøkelse av problemstilling 3. 

2017 

Regionkontor landbruk Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, 
Rælingen, Oslo. Vertskommune: 
Skedsmo 

Det kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog 
kommune sikrer at de oppgaver og det ansvar Lørenskog har 
blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet. 

2019 

Kommunal døgnenhet, KAD Skedsmo, Rælingen, Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, Sørum. 
Vertskommune: Skedsmo 

 2018 
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Arkivsak-dok. 15/00244-14 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

MULIG ETTER-REVISJON AV
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
EIENDOMSFORVALTNING, EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD  

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg: 
1. http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_eiendomsforvaltnng_sked

smo.pdf
2. Notat fra rådmannen - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten juni 2015
3. Notat fra rådmannen - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten september

2016 

Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet rapport på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, i oktober 2014, og fattet
følgende vedtak (sak 14/117): 

a) Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og
anbefalinger herunder: 

 vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, herunder
flerårig vedlikeholdsstrategi.

 sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte driftsavtaler med
virksomhetene blir implementert.

Kontrollutvalget har fulgt opp rapporten i to omganger, første gang i juni 2015. 
Rådmannen pekte da på at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre alle anbefalte 
administrative grep innenfor de økonomiske rammene som står til disposisjon.  
Rutiner som sikrer etterlevelse internkontroll og driftsavtaler var imidlertid langt på vei 
på plass. Driftsavtaler (ansvarsmatriser) for formålsbygg skulle utarbeides og et 
system for FDV er var i innfasing.  Rådmannen sa videre at han i løpet av 2016 vil 
vurdere å iverksette en prosess med sikte på å få frem en eiendomsstrategi, som i 
form og innhold er tilpasset Skedsmo kommunes ressurser og utfordringer. 
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Kontrollutvalget fulgte opp rapporten for andre gang i september 2016. Avvikene 
knyttet til internkontroll og vedlikeholdsplanlegging var da lukket. Videre var det 
etablert driftsavtaler/matriser for bygningsdriften i utdanningssektoren og pleie- og 
omsorgstjenesten. Rådmannen så imidlertid ikke behov for å utarbeide matriser for 
administrasjonsbygg eller for kulturbygg. Kommunen har tatt i bruk et nytt system for 
forvaltning og drift – Facilit, som er et godt hjelpemiddel i arbeidet med planlegging 
og iverksetting av drifts- og vedlikeholdstiltak. Når det gjelder eiendomsstrategi, 
sa rådmannen at han ser behovet for en mer tydelig uttalt strategi, og vil iverksette 
dette arbeidet. Det ble imidlertid ikke gitt noen tidsplan for dette arbeidet. 
 
Kontrollutvalget vil drøfte hvorvidt det skal iverksettes en etter-revisjon av denne 
forvaltningsrevisjonen. Etter-revisjon innebærer å be revisor sjekke i hvilken grad 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Det kan også være aktuelt for kontrollutvalget å 
be om utdyping av ytterligere punkter. 
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Notat  

Til Kontrollutvalget i Skedsmo kommune 

Fra rådmannen i Skedsmo kommune 

Romerike Revisjon gjennomførte i 2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet - 

EIENDOMSFORVALTNING, EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. 

Rapporten ble behandlet i kommunestyrets møte den 08.10.2014.

K- sak    14/117   08.10 2014  ”Forvaltningsrevisjonsprosjekt - eiendomsforvaltning,

eiendomsstrategi, drift og vedlikehold: Særutskrift av kontrollutvalgets behandling av sak

27/14” 

Vedtak: 

a) Kommunestyret tar rapporten til orientering

b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger

herunder: 

 Vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig

vedlikeholdsstrategi.  

 Sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte driftsavtaler med virksomhetene 

blir implementert.  

 Nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen gjennom systemer/rutiner og

etterlevelse av disse.  

c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene

er fulgt opp til junimøtet 2015. 

Oppfølging av revisjonens anbefalinger. 

Rådmannen tar utgangspunkt i de kommentarer som ble gitt til rapporten i september 2014.

Disse vurderingene gjengis nedenfor, noe forkortet, og det knyttes kommentarer til hvert

hovedpunkt som belyser status. 

Rådmannens kommentar slik den er gjengitt i rapporten, samt status pr mai 2015. 

Rådmannens kommentar til rapporten – september 2014 

Revisjonens anbefalinger knytter seg til forhold ved det administrative styringssystemet i 

kommunens eiendomsforvaltning.  

Omfanget av planleggings- og styringssystemene er tilpasset de praktiske behov og 

eksisterende ressursgrunnlag. For Skedsmo betyr dette at de administrative ressursene er 

moderate i forhold til sammenlignbare kommuner.  

Rådmannen oppfatter ikke at det påvises brudd på lover og forskrifter ut over avvik fra 

kommunens egne administrative kontrollsystemer.  

Det er rådmannens syn at kommunen, i hovedsak, har god kontroll med drift og vedlikehold

av formålsbyggene.  
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Oppfølging av revisjonens anbefalinger vil kreve økt administrativ ressursbruk. En styrking 

av administrasjonen vil måtte skje gjennom utvikling av budsjettrammene. 

 

Status mai 2015. 

Dagens moderate administrative ressursbruk muliggjør en forsvarlig drift innenfor 

eksisterende økonomiske rammer. De administrative grep som anbefales av revisjonen har det 

ikke vært rom for å gjennomføre p.t.  Administrasjonen oppfatter at revisjonen har forståelse 

for at det ikke legges mye ressurser ned i vedlikeholdskartlegging når gapet mellom behov og 

tilgjengelige midler er stort og vedvarende. (kap 5.3.3) Rådmannen ser allikevel at det er 

behov for å styrke innsatsen innenfor enkelte kritiske felt som økonomikontroll, innkjøp og 

dokumentforvaltning. 

 

Kommunens økonomiske situasjon tilsier imidlertid at en styrking av administrasjonen må 

finne sin løsning innenfor eksisterende driftsrammer.  

 

 

Revisjonens anbefalinger med rådmannens kommentarer: 

 

1. Skedsmo kommune bør få på plass en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi. 

 

Rådmannens kommentar til rapporten – september 2014 

Det er pr i dag svært begrenset erfaring med overordnede eiendomsstrategier i norske 

kommuner, og således lite praksis å støtte seg på i oppfølgingen av denne anbefalingen.  

Det er igangsatt et arbeid i Bærum kommune, og det forventes å foreligge et resultat i løpet 

av 2014. Arbeidet antas å være omfattende og ressurskrevende og det vil etter rådmannens 

syn være rasjonelt å vente med å gjennomføre tiltaket til det foreligger erfaringer fra andre 

kommuner. 

 

Status mai 2015 

Bærum kommune vedtok i mars 2015 en langsiktig eiendomsstrategi som tar sikte på å være 

overordnet og helhetlig. Administrasjonen kjenner ikke til at det er utarbeidet overordnede 

eiendomsstrategier i andre kommuner. Bærums strategidokumentet kan i begrenset grad 

brukes som mal for et tilsvarende dokument i Skedsmo.  Rådmannen vil i løpet av kommende 

år vurdere å iverksette en prosess med sikte på å få frem en eiendomsstrategi, som i form og 

innhold er tilpasset Skedsmo kommunes ressurser og utfordringer. 

 

 

2. Skedsmo kommune bør sikre at internkontrollrutiner etterleves og at planlagte 

driftsavtaler med virksomhetene blir implementert 

 

Rådmannens kommentar til rapporten – september 2014 

Driftsavtaler som regulerer ansvars- og oppgavefordeling vil bli etablert for de bygg som p.t. 

ikke har slik avtale.  

 

Status mai 2015 

Under revisjonens arbeid med forvaltningsrevisjonsrapporten ble det avdekket manglende 

månedsrapportering for noen bygg i det manuelle rapporteringssystemet. 

Pr. mai 2015 er HMS og internkontrollrutiner faset inn i det elektroniske FDV systemet. 
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HMS/internkontrollrutinene vil bli generert automatisk ut fra planlagt frekvens på det enkelte 

bygg avhengig av type bygg.  

Vaktmesteren følger rutiner som er lagt for det enkelte bygg.  

Alle rutiner må kvitteres ut i FDV systemet, og det kan hentes ut tilstandsrapporter som viser 

tilstand på byggene.   

 

For institusjonsbyggene er det utarbeidet en relativt detaljert driftsavtale (ansvarsmatrise) som 

synliggjør grensesnittet mellom forvalters og leietakers ansvar. For den øvrige 

bygningsmassen foreligger det avtaler som klargjør ansvarsfordelingen innenfor 

brannforebyggende arbeid. 

 

Det tas sikte på å utarbeide driftsavtaler (ansvarsmatriser) for samtlige formålsbygg i løpet av 

kommende år. 

 

 

3.Skedsmo kommune bør utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner. 

 

Rådmannens kommentar til rapporten – september 2014 

Et hensiktsmessig planleggings- og styringssystem er tilpasset 

ressursgrunnlaget/pengestrømmen som skal forvaltes, og det har ikke blitt prioritert å bruke 

administrative ressurser på langsiktig vedlikeholdsplanlegging. 

Det foreligger imidlertid oversikt over bygningsmessige tiltak som planlegges gjennomført, 

både på kort og lang sikt, selv om disse tiltakene ikke fremkommer i et plandokument.  

Når kontrollverktøyet IK- bygg samt nytt IT-basert FDV- system er ferdig implementert vil 

den løpende tilstandskartleggingen være ivaretatt, og arbeidet med å lage langsiktige 

vedlikeholdsplaner vil bli mindre ressurskrevende.  

Anbefalingen om å utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner vil således bli fulgt opp når de 

nødvendige styringsverktøyene er operative.  

 

Status mai 2015 

FDVU systemet er under innfasing, og alle bygg vil bli registrert i henhold til 

bygningsdelstabellen på to-siffernivå. Alle registrerte tiltak blir lagt inn i en 4 års plan. 

 

FDV systemet omfatter også en Helpdesk som ivaretar henvendelser fra alle virksomheter. 

Innrapportering av feil og mangler registreres via Helpdesk og loggføres på byggene. 

Henvendelser vedr. vedlikeholdstiltak vurderes og legges ev inn i vedlikeholdsplanen.  

 

Til kommunestyrets junimøte foreligger det en sak – Plan for rehabilitering og oppussing av 

skoler og barnehager med prioritering og kostnadsestimat. 

Saksframlegget, med vedlegg, gir en oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak det vil være 

ønskelig å gjennomføre i kommende fireårsperiode. Planen er en systematisering og 

prioritering av de feil og mangler som ligger registrert i kommunens forvaltningssystem. Det 

foretas en tilsvarende systematisering av øvrige formålsbygg. Det vil i seg selv være nyttig for 

kommunen å ha en slik detaljert oversikt over bygningsmassens tilstand. Hvorvidt disse 

systematiserte og prioriterte oversiktene skal anses som reelle vedlikeholdsplaner eller rene 

statusoversikter vil være et spørsmål om ressurser. 

I en overordnet langsiktig eiendomsstrategi vil det måtte gis føringer for hvordan kommunens 

formue skal forvaltes, herunder hvordan eiendomsmassen skal vedlikeholdes. 

 

 



6/17 Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold  - 15/00244-14 Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold  : Oppfølging av FR eiendom fra rådmannen 06 2015

4. Skedsmo kommune bør nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen 

gjennom systemer/rutiner og etterlevelse av disse. 

 

Rådmannens kommentar til rapporten – september 2014 

For den delen av bygningsmassen som er av nyere dato foreligger det omfattende FDV-

dokumentasjon, og denne dokumentasjonen benyttes i den daglige drift og ved 

bygningsmessige vedlikehold på byggene. Det foreligger imidlertid ingen rutine for 

systematisk bruk av FDV-dokumentasjonen pr i dag, men dette vil inngå som en del av 

funksjonen i et IT-basert FDV-system. 

 

 

Status mai 2015 

I det elektroniske forvaltningssystemet som er under innfasing vil all FDV dokumentasjon 

legges inn og være tilgjengelig for bruk i daglig drift og til vedlikeholdsplanlegging. For nye 

bygg, som omsorgsboligene i Kjerulfsgate, vil entreprenøren selv legge inn den avtalefestede 

FDV dokumentasjonen. Dokumentasjonen vil dermed være umiddelbart tilgjengelig i det 

digitale forvaltningssystemet fra første dag. FDV dokumentene for eldre bygg digitaliseres og 

legges inn i forvaltningssystemet fortløpende. Fremdriften på dette arbeidet må tilpasses den 

administrative kapasiteten i avdelingen, og dette vil følgelig ta noe tid. 

 

 

 

 

Skedsmo kommune den 28.05.15 

 

Rådmannen 
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Notat til Kontrollutvalgets møte 05.09.16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 

vedlikehold»  

Ved første gangs oppfølging, i sak 24/15, 15.6.15, pekte rådmannen på at det ikke har vært mulig 
innenfor de økonomiske rammene som står til disposisjon å gjennomføre de anbefalte administrative 
grep.  

Videre sa rådmannen at han i løpet av kommende år ville vurdere å iverksette en prosess med sikte på 
å få frem en eiendomsstrategi, som i form og innhold er tilpasset Skedsmo kommunes ressurser og 
utfordringer. 

Kontrollutvalget fikk også informasjon om følgende: 

 Når det gjelder formålsbygg tas det sikte på å utarbeide driftsavtaler (ansvarsmatriser) i løpet
av kommende år.

 Et system for FDV er under innfasing. 

Rådmannens tilbakemelding: 

Revisjonens anbefalinger er i all hovedsak gjennomført hva angår internkontroll og 
vedlikeholdsplanlegging. Systemene er på plass, men det er krevende å finne midler til digitalisering 
av gammel FDV dokumentasjon. Det vil ta noe tid før vi har full effekt av systemene på alle bygg. 
Når det gjelder flerårige vedlikeholdsplaner så vil nytteverdien av disse avhenge av nivået på 
vedlikeholdsbudsjettet, også her er det et stykke frem, men gode planverktøy har også en egennytte. 
Eiendomsavdelingen foretar i inneværende år en stillingsrokkering for å styrke innkjøp og 
kontraktstyring med ett årsverk. Det er også fortatt endringer i prosjektorganiseringen for å styrke 
kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre vedlikeholds- og investeringsprosjekter.      

Eiendomsstrategi 
En strategi for kommunens forvaltning og utvikling av eiendomsområdet vil styrke tjenesten ved at 
den knyttes tettere opp mot kommunens øvrige overordnede planverk. Samfunnsutviklingen, slik 
denne forsøkes styrt gjennom kommunens planprosesser, legger avgjørende føringer for utviklingen 
av kommunens sosiale infrastruktur. Forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse tilpasser 
seg de overordnede utviklingstrekk som knesettes av kommuneplanen uten at praksis er nedfelt i et 
eget strategidokument. Rådmannen ser behovet for en mer tydelig uttalt strategi, og vil iverksette 
dette strategiarbeidet.  
Usikkerheten rundt kommunestrukturreformen har satt prosessen på vent, og i løpet av de siste to 
årene er det, etter det vi kjenner til, kun Bærum kommune som har fått på plass en overordnet 
eiendomsstrategi.  
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Ansvarsmatrise/driftsavtaler   
Hensikten med driftsavtaler er å forenkle dialogen mellom avdelingene, altså et verktøy i den daglige 
driften. Det er ikke slik at detaljerte driftsavtaler er en forutsetning for klar ansvarsplassering på de 
sentrale områdene innen HMS og økonomi, men rent praktisk har man sett fordeler av et høyere 
detaljeringsnivå på ansvars og oppgavefordelingen.  
 
Etter 2014 er det etablert driftsavtaler/matriser for bygningsdriften i to sektorer.  
I Utdanningssektoren er alle skole og barnehagebygg omfattet av ordningen.  
Innenfor Pleie- og Omsorgstjenesten er det utarbeidet matrise for våre fem store institusjonsbygg. 
Matrisene er utarbeidet slik at den viser hvilke oppgaver den enkelte sektor/eiendom har. Hvem som 
er ansvar for gjennomføring og hvem som er økonomisk bærer i det enkelte tilfeller.  
Det er ikke utarbeidet matriser for administrasjonsbygg eller for kulturbygg. Vi har ikke sett behovet 
for dette, men på sikt kan det bli aktuelt. 
 
FDV system. 
I 2014 ble det besluttet å innføre et nytt FDVU system som kunne ivareta generell byggforvaltning og i 
tillegg håndtere kommunens leieavtaler. Systemet som er innført heter Facilit. Det er rådmannens 
oppfatning at systemet som er tatt i bruk bidrar til en kvalitetsheving av forvaltningen, og er et godt 
hjelpemiddel i arbeidet med planlegging og iverksetting av drifts- og vedlikeholdstiltak. Systemet 
håndterer alle aspekter ved forvaltning/vedlikehold og bygges opp rundt FDV dokumentene. 
 
Bruksområder i Facilit som er tatt i bruk eiendomsavdelingen 

 Forvaltning-avtale, utleie/innleie 

 Drift og vedlikehold 

 FDV-dokumentasjon 

 Kontrollrutiner og avviksbehandling. 

 Brannhåndbok (høsten 2016-våren 2017) 
 

Facilit generelt 

 Alle bygg (eid og leid) er registrert i Facilit 

 Grunndata er lagt inn (Tomt, kategori bygg, navn på bygg, størrelse, adresse, kontaktperson 
mm.)  
 

Forvaltning-avtale, utleiemodul   
 Alle kommunale boliger med tilhørende grunndata, leieavtaler mm er lagt inn i systemet. 

Dette utgjør ca. 680 boenheter.  
 Øvrige kommunale leiekontrakter, ca 100 avtaler som omfatter inn- og utleie av 

grunneiendommer og næringslokaler er lagt inn i systemet. 
 
Drift og vedlikehold 

 Alle formålsbygg er faset inn.  

 Alle registrerte vedlikeholdstiltak ligger inne i systemet. 

 Periodisering av vedlikeholdstiltak er innført slik at en kan ta ut de rapporter en ønsker. 



6/17 Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold  - 15/00244-14 Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold  : Oppfølging av FR EDV 09 2016

 

 Tiltak meldes inn via avvikssystem eller legges direkte inn i vedlikeholdsmodulen. 

 Rapporter på tilstandsgrader kan hentes ut etter ønske. Tiltak kan sorteres på bygg, 
budsjettår, utførte tiltak, planlagte tiltak, etter fagområde og prioriterte tiltak.  

 
Kontrollrutiner og avviksbehandling 

 Alle rutiner innenfor HMS og Internkontroll er faset inn på det enkelte bygg. Alle rutiner er 
regulert med frekvens og knyttet opp mot utstyr og bemanning. Den enkelte vaktmester får 
oppgaver generert ut til sin pc/nettbrett eller telefon og kan kvittere tilbake status på den 
enkelte oppgave. Dette kan gjøres fra nettbrett, pc eller mobiltelefon.   

 Avviksbehandlingssystemet sorterer ubehandlede og utførte tiltak.  

 Rapporteringsverktøy som viser status pr. bygg. 

 IK-bygg benyttes som støtteverktøy opp mot myndighetskrav. Dette for å ha oppdaterte 
rutiner og frekvenser i Facilit.  
 

Helpdesk 

 Helpdesk er etablert. Henvendelser/saker fra virksomhetene eller eget driftspersonell 
registreres inn via Helpdesk. Systemet loggfører saker inn/ut.   
 

FDV-dokumentasjon 

 Tegningsarkiv og FDV dokumentasjon. Noe materiale er importert fra tidligere system. Ved 
nybygg leveres FDV dokumentasjonen direkte inn i Facilit fra entreprenør. Fremdeles har vi 
mye av FDV dokumentene i papirformat. Det er betydelige kostnader knyttet til digitalisering 
av gamle tegninger og dokumenter, og et komplett elektronisk FDV arkiv ligger frem i tid. 
 

Brannhåndbok  

 Pr. dags dato er brannhåndbøkene i papirutgave.  

 Det arbeides med oppbygging av aktive og passive branninstallasjoner i de enkelte bygg i 
Facilit. 

  Kontrollrutiner, utstyr, frekvens, og bemanning linkes opp mot brannhåndboka. 

 Med elektronisk brannhåndboka vil man til enhver tid ha status på alle de bygg som er koblet 
opp. 

 Rapport kan tas ut av samme rapportgenerator som i øvrige moduler.  

 Planen er å ha ferdig brannhåndbok for institusjonsbyggene vår pr. desember 2016 

 Øvrige bygg kommer i 2017 når pilotprosjekt med institusjonsbyggene er gjennomført. 
 
 
 
Skedsmo kommune den  12.08.16 
 
rådmannen
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Arkivsak-dok. 16/00032-22 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

ORIENTERING FRA REVISJONEN 

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

Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisor vil orientere om saker som ikke står på dagsorden. 
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Arkivsak-dok. 16/00031-4 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes kommunestyret for
videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som 
oversendes kommunestyret til orientering. 

Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes
kommunestyret. 
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1 IN NLEDNING
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen.
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. komm uneloven og forskrift om
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan
ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folke valgte
organer.

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som
f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger.
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOM H ET

2.1 Medlemmer
For perioden 2015 til 2019 er det valgt følgende medlemmer til kontrollutvalg et :

Medlem Varamedlem

Trine Wollum, leder (H) Inger Storholt (H)
Øyvind, nestleder (A) Fellesliste A, V, SV, KrF og SP:

1. Hege Marie Hauge (A)
2. Siv Apeland (KrF)
3. John Nordeide (A)
4. Hans Bjerke (SP) Kaveh Abdali (A)

Kjell Tore Wirum (Fr P ) Himanshu Gulati (FrP)
Elin Kristiansen Garcia (FRBBL) Gunnar Berge dal (FRBBL)

2.2 Møter og saker
I løpet av 2016, har kontrollutvalget hatt 8 møter og behandlet 76 sa ker. Dette er
ett møte mer enn i 2015. Antall saker har økt betydelig, fra 55 saker i 2015. Hvilke
saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av
vedlegget til årsrapporten.

Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en
egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter for Skedsmo
kontrollutvalg blir lagt ut ( http://www.rokus.no/skedsmo.html ).

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER
Kontrollutvalget tar op p et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende
kontroll - og tilsynsansvaret , tar kontroll utvalget opp saker på eget initiativ og få r
innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet til revisjon og selskapskontroll.
revisjon.
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Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn.
Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon e r de mest vanlige
framgangsmåtene som kontrollutvalget benytter. Ulike saker krever imidlertid ulik
framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar
til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den
minst ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om en orientering.
Kontrollutvalget kan også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med
forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak
s om krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra
rådmannen, er plassert nederst i trappa.

En gjennom gang av hvilke saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2016 ,
viser at utvalget har fått få regnskapssaker , og ku n har vært på ett
virksomhetsbesøk. De øvrige sakene vil bli kommentert nedenfor.

Tiltak/kontrollform Antall saker

Orienteringer 7

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 7

Selskapskontroll 1

Regnskapssaker 3

Virksomhetsbesøk 1

Overo rdnet analyse og plan Forvaltningsrevisjon 4

Overordnet analyse og plan Selskapskontroll 5

3.1 Orienteringer
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov.
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for
å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og rådmann
besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker so m er til behandling.
Deltakelse fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert om d en
løpende virksomhet i kommunen.
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Kontrollutvalget har fått en rekke orientering er fra rådmannen i løpet av 2016 . I
februarmøtet fikk utvalget en orientering om kommunens system for behandling av
tips og varsling. I marsmøtet fikk utvalget en orientering om omregulering i
So lbergområdet. Dette på bakgrunn av en henvendelse til utvalget. I juni ga
rådmannen en orientering om status i barnevernet. Dette er et område
kontrollutvalget har fulgt over lang tid, og ønsker å følge fortsatt.

Kontrollutvalget ønsk er å få mer kunnskap om økonomistyring, og b a om
orientering om 2. tertialrapport. I samme møte (oktober) ble det gitt en orientering
om kommunens arbeid for å få ned sykefraværet.

I november ble det gitt en orientering om kommunens etiske regelverk. Også denne
orienteringen ble initiert fra en henvendelse til utvalget.

I desember møtet fikk utvalget en orientering fra ordfører en og rådmann en om
utviklingen i Samarbeidsrådet for N edre R omerike.

3.3 Følge opp tilsyn fra andre
Kontrollutvalget har fulgt ut viklingen i barnevernet over tid, og har fått orienteringer
om status fra barnevernleder. Dette har bakgrunn i at Fylkesmannen gjennomførte
et tilsyn med barnevernet i Skedsmo, og avdekket mange avvik. Disse er nå lukket.

Sekretariatet følger med på Fylk esmannens hjemmeside og kommune styrets
sakslister og legger frem for kontrollutvalget rapporter som er interessante. I
marsmøtet ble Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015 fra H e lsetilsynet lagt frem som
referatsak. Utvalget vil følge opp rapporten i 2017.

3.4 Virksomhetsbesøk
K ontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk i Kjerulfsgate Bo - og
aktivitetssenter i forbindelse med avviklingen av marsmøtet .

3.5 Kontrollutvalgets ut talelse til årsregnskapet
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal
revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og go d kommunal
revisjonsskikk.

Kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget i mai . Økonomi -
direktøren redegjorde for regnskapet og svar te på spørsmål. Oppdragsansvarlig for
regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretn ing.

Kontrollutvalget ha dde ingen særskilte merknader til årsregnskap et for 2015 , men
merket seg at k ommunens lånegjeld er høy, noe som kan begrense kommunens
ø konomisk e handlingsrom. Kontroll utvalget merket seg også at rådmannen i
Handlingsplanen 2016 – 2019 har varslet at han vil foreslå måltall for lånegjelden i
neste rullering av handlingsprogrammet.

Kontrollutvalget mottok revisjons brev nr. 9 , årsregnskapet 2015. I brevet fremgår
at kommunen har avsatt et større beløp til disposisjonsfond enn det ko mmunestyret
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har vedtatt. Kontrollutvalget la til grunn at administrasjonen forholder seg til
kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til fond .

Kontrollutvalgets utt alelse ble oversendt kommunen 9. mai 2016 .

3.6 Overordnet analy se og plan for forvaltningsrevisjon
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsre visjon. Planen skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko - og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den overordnede
analysen skal gi sva r på hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å
undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger
for å ivareta kontrollansvaret sitt.

Kontrollutvalget startet arbeidet med overordn et analyse i desembermøtet 20 15.
U tvalget fikk en orientering fra rådmannen med vekt på utfordringer, rådmannens
internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. I februar (2016) var
ord føreren invitert til en samtale, og fikk ordførerens innspill og vurderinger knyttet
til risikoområder.

Gjennom a rbeidet med overordnet analyse har kontrollutvalget også få tt en generell
presentasjon på et overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon
og kvalitet. De politiske partene ved gruppeleder har spilt inn vurderinger av hvilke
sektorer de anser det mest viktig å iverksette forvaltningsrevisjon på samt
fokusområder innenfor sektorene. I tillegg har sekretariatet l agt frem en del
fa ktatall om kommunen . Utvalget har selv kommet med mange i nnspill, og
sekretariatet har fått i nnspill fra Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget har gjort
en vurdering av risiko og vesentlighet før analyse og plan b le lagt frem for endelig
behandling.

A nalysen ble vedtatt i maimøtet (sak 26/16), og danne r grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjo n 201 7 - 2020 som ble vedtatt i kommunestyret 12.10.2016 (sak
16/127) .

Kontrollutvalget identifisert e følgende områder som aktuelle for
forvaltnings revisjon :

Tema Tidsplan
Eiendomsskatt 2016
Internkontroll 2017
Kvalitet i eldreomsorgen 2017
Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager 2018
Mobbing 2018
Oppfølging av investeringsprosjekter,
prosjektgjennomføring

2019

Etterlevelse av Plan - og bygningsloven 2019
Integrering av flyktninger 2020
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I kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsy n er det lagt opp til å bestille
ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året .

3.7 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av eiendomskattelistene, matrikkelen og
selvkostområde s ammenstilles med tanke på avvik i februarmøtet . Under søkelsen
ble levert til maimøte, og dannet grunnlag for bestilling en av en forvaltningsrevisjon
på eiendomsskatt som ble gjort i junimøtet (sak 31/16 ). Kontrollutvalget vil i denne
forvaltningsrevisjonen se på etterlevelse av kommunens regelverk for retaks eringen
og klagebehandlingen. I tillegg vil utvalget se på hvorfor sjablongene i ett
geografisk område er forskjellig. Likebehandlingsperspektivet legges til grunn.

I mars behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring
i Ske dsmo . Kommunestyret behandlet rapporten i mai (sak 16/57). Revi sjonen
konkluderte i rapporten med at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at
elevene får tilpasset opplæring. Undersøkelsen avdekker imidlertid at k ommunen
mener at «tilpasset opplæri ng» ikke er et pedagogisk begrep, men et rettslig og
politisk begrep, som med fordel kan erstattes med «god opplæring». Dette kan
være årsaken til at kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolene i liten
grad eksplisitt utdyper hvordan kravet ska l forstås og praktiseres i Skedsmoskolen.
Det fokuseres imidlertid på det som kan oppfattes som mer allmenne forutsetninger
for tilpasset, eller god opplæring, som læringsmiljø og vurderingspraksis. Det legges
også stor vekt på elevenes læringsutbytte. Kom munestyret ba rådmannen blant
annet tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i
systemer og rutiner for oppfølgning av skolene når de behandlet saken i mai (sak
16/57). Rapporten vil bli fulgt opp våren 2017.

I desember starte t utvalget bestillingsdialog om forvaltningsrevisjonsprosjekt innen
internkontroll . Prosjektplan for dette prosjektet vil bli behandlet i mars 2017.

Kontrollutvalget har fulgt opp forvaltningsrevisjonsprosjekter innen psykisk helse og
rus, Eiendomsforvalt ning eiendom sstrategi, drift og vedlikehold samt undersøkelsen
om Ulovlig bruk av bygg.

3.8 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig
virkemiddel for å sikre at sel skapene underlegges folkevalgt styring og kontroll.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring
av selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av
kommunens eierskap ut fra risiko - og vesentligh etsvurderinger. Hensikten er å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike
selskapene. Arbeidet med overordnet analyse og plan har vært et prosessarbeid
som har pågått gjennom h østen 2016.

Vi skiller mellom eierskapskon troll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon som
er frivillig . Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to
hovedkategoriene. Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver
eierstyring, og om den som representerer kom munens interesser på
generalforsamlingen eller i representantskapet treffer beslutninger i samsvar med
relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens vedtak og
forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. Forvaltningsrevisjon i sels kaper
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kan være aktuelt når kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli
nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere
forvaltnings - revisjon i selskaper.

Kontrollutvalget oversendte Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 –
2020 til kommunestyret i november, som vedtok planen 14.12 (sak 16/170).
F ølgende prosjekter for selskapskontroll er prioritert i planperioden:

Eierskapskontroll Oppfølging av tidligere
kontroller

Skedsmo kommunes
eierskapsforvalt ning

Romerike krisesenter IKS

Lillestrøm parkering AS
med datterselskaper

Strandveien 1 AS

Romerike revisjon IKS Norasondegruppen AS
Romerike
kontrollutvalgsekretariat
IKS

NRBR

På initiativ fra kontrollutvalgslederen i Skedsmo ble det inv itert til et felles
kontrollutv a l gsledermøte i oktober hvor koordinering av selskapskontrollene i
selskaper som har flere eiere ble drøftet. Lederne var enige om at alle de største
kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle
eierkommunenes ko ntrollutvalg mottar og behandler de rapporter som de har
eierinteresser i. På denne måten deles resultatene. Det legges frem en felles sak om
koordinering av selskapskontrollen tidlig 2017.

3.9 Selskapskontroll
I novembermøtet behandlet kontrollutvalget s elskapskontroll Nedre Romerike Brann
og Redningsvesen IKS . Kontrollutvalget t ok rapporten til orientering , og oversend te
den til kommunestyret som behandlet rapporten i desember (sak 16/171).
Undersøkelsen avdekket en rekke funn, blant annet at Skedsmo kom munes
representantskap ikke har fått opplæring og at representantskapet ikke har satt seg
inn i og fulgt opp styreevalueringen .

3.10 Henvendelser
Kontrollutvalget har behandlet tre ulike henvendelser i løpet av året. Henvendelse
angående omregulering av eiendom ble også opplyst av rådmannen, og
kontrollutvalget besluttet seg for ikke å gå videre med saken.

Også i 2016 har utvalget mottatt en henvendelse angående ulovlig bruk av eiendom
i Skedsmo kommune. Kontrollutvalget ønsket ikke å følge opp saken ytt erligere nå,
men kan komme tilbake til saksfeltet på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalget har en henvendelse som er unntatt offentlighet under behandling.

4 . R evisjonsordning en
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning , jfr.
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Skedsmo kommune har valgt Romerike Revisjon IKS
til revisor. Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning.
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I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at
årsregnskapet bli r revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet.

Kontrollutvalget fikk orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for
regnskapsrevisjonen i inneværende i desembermøtet . Revisjonen rapporter er for
øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte.

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la
fram uavhengighetserklæring for Skedsmo kommunes regnskap i kontrollutvalgets
september møte.

5 Budsjettbehandling
K o ntrollutvalget utarbeidet fors l a g til budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet i
kommunen i september møtet . For 2016 har forslaget har en ramme på
kr 4 098 000 , - . Forslaget følge r formannskapets innstilling til kommunens budsjett
ved kommu nestyrebehandlingen.

6 Kontrollutvalgets rapportering
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes
kommunestyret etter hvert som de foreligger.

Kontr ollutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i utvalget februar 2016 og i
ko mmunestyret i mars 2016 (sak 16/22). Årsplan for 2017 ble behandlet i utvalget i
desember og i kommunestyret i januar 2017 .

7 Øvrige aktiviteter
Kontrollutvalget deltok på felles opplæring på Lahaugmoen 13. januar. Kontroll -
utvalget hadde 2 deltakere på N KRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016. Det ble også
avholdt en samling for kontrollutvalgslederne på Lørenskog den 10 oktober hvor
plan for selskapskontroll 2017 - 2020 ble drøftet.

8 S ekretærfunksjonen
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Skedsmo kommu ne har i 2015 blitt
ivaretatt av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.

Tidsbruk
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12 .16 brukt 292 timer i kontrollutvalget
i Skedsmo kommune. I tillegg kommer ca. 3 timer til reise til og fra møtene.
Fordelingen på oppgaver ser slik ut:

Oppgaver 2014 2015 2016

Saksbehandling 191 184 249
Møter i utvalget 40 39 43

231 223 292

Det er brukt vesentlig flere timer i 2016. Dette skyldes dels arbeidet med
overordnet analyse og planer for forvaltni ngsrevisjon og selskapskon troll. Økt
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timetall knyttet til dette arbeidet er gjennomgående for alle utvalg. I tillegg har
kontrollutvalget gjennomført ett ekstra møte og behandlet vesentlig flere saker i
2016 (76 mot 55 i 2015).

Under saksbehandling ligge r all saksforberedelse, herunder arbeidet med overordnet
analyse, årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger,
protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og
journalføring . I tillegg kommer rådgivning, dia log med leder og den praktiske
tilrettelegging en av møtene .

9 Avsluttende kommentarer
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll - og tilsynsfunksjonen i kommunen
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon.
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har levert.

Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god.

Skedsmo 6.2 2017 ,

Trine Wollum
leder kontrollutvalget

Mona Moengen
sekretariatsleder
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VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2016 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sen
des/ 
beha
ndle
s 

Behand
let 

Ferdig 

8.2.16 
1/16 

Overordnet analyse - samtale med 

ordfører 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til innspill gitt i 

møtet 
  

  
2/16 

Årlig orientering om kommunens 

behandling av tips og varsler Kontrollutvalget tar saken til orientering 
  

  
3/16 Drøfting av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse der eiendomskattelistene, 
matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik. 

Utsk
rift 
sendt 
9.2.16 

   

  

4/16 

 
Henvendelse angående 
omregulering av eiendom 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om omregulering av eiendom i 

Solbergområdet i neste møte. Utvalget ber også om rådmannens kommentar til 
henvendelsen. 

Utskri
ft og 
innkal
ling 
sendt 
9.2.16 

 

  
 

5/16 

 
 
Årsrapport Skedsmo 

kontrollutvalg 2015 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 

orientering. 

Utskri
ft 
sendt 
9.2.16 

K-styret 
2.3.16 

sak 
16/22 
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6/16 

Overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 
  

 
7/16 

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.   

 8/16 Rapportering fra revisor Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.   

 
9/16 Referater 

Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate Saken tas til orientering   

 10/16 Eventuelt Ingen vedtak   

15.3.2016 

11/16 
Orientering om omregulering i 
Solbergområdet mv. 

Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av eiendom til 
behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens informasjon til orientering. 
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12/16 
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset 
opplæring Skedsmo 

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring 
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til opplæringslovens 
begrep og krav og tydeliggjøre og presisere «tilpasset opplæring» i 
systemer og rutiner for oppfølging av skolene. 

 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette 
for at alle skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever 
uansett læreforutsetninger.  

 Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge 
opp rapporten våren 2017. 

 
K-styret 11.5.16 sak 16/57 
Nytt punkt 1:  
Rådmannen bes tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset 
opplæring i systemer og rutiner for oppfølgning av skolene.  
 

 
Utskrift 
sendt 
15.3.16 

K-styret 
11.5.16 sak 
16/57 

 

 

 
13/16 

Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon - drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe 
videre. 
  

 
 
 
 
 
 

  

 

14/16 
Overordnet analyse for  
selskapskontroll  

Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 
  

   

 15/16 Habilitet i kontrollutvalget  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   
 16/16 Kontrollrapport 2015 - 

skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   
 

17/16 Rapportering fra revisor  
Saken tas til orientering 
 

   

 

18/16 Referater 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til 
Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 
fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015.  
 

   

 19/16 Eventuelt Ingen vedtak    
 20/16 Besøk Kjerulfsgate Saken tas til orienteering.   
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9.5.2016 

21/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning 2015 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning 
2015 vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

   

 

22/16 Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen forholder seg til 
kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til 
fond. 

   

 
23/16 

Undersøkelse - Eiendomsskatt og 
renovasjonsgebyr  

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken i 
neste møte. 
 

   

 24/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 25/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 

26/16 
Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets 
vesentlighetsvurdering 

Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo vedtas.    

 

27/16 
Eventuelt 
 

Kontrollutvalget ber om at protokollene føres med eksakt henvisning 
til møtested og møterom og funksjon på deltagere.  
Utvalget ber videre om å få innkallinger til representantskapsmøter i 

selskapet som kommunen eier.  
Kontrollutvalget ber sekretariatet formidle et muntlig svar til Eide ifm 

henvendelsen. Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 

   

20.6.2016 
28/16 

Presentasjon av Nedre Romerike 
Brann og Redning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 
29/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
psykisk helse og rus 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.     

 

30/16 
Oppfølging av undersøkelse om 
ulovlig bruk av bygg 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å informasjon 

om etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten 

    

 

31/16 

Eiendomsskatt Skedsmo kommune - 
drøfting av mulig bestilling av 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt, 
og ber revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet. 
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32/16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon i henhold til utvalgets drøftinger. 

    

 

33/16 
Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll i henhold til utvalgets drøftinger. 

    

 34/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 35/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 36/16 Eventuelt Septembermøtet flyttes til 5.9.     
15.9.2017 37/16 Orientering fra barnevernet i 

Skedsmo kommune 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 

38/16 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter med dette sin oppfølging 
av revisjonsrapporten. 

   

 

39/16 
Plan for forvaltningsrevisjon for 
Skedsmo kommune 2016 - 2020 

Plan for forvaltningsrevisjon for Skedsmo kommune 2016 – 2020 vedtas 
med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planen. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i 
K-styret 
12.10.16 
Sak 16/127 

  

 
40/16 

Overordnet analyse og Plan for 
selskapskontroll 2016 – 2020 

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.     

 

41/16 

Henvendelse til kontrollutvalget - 
Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 13 

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon gå inn i henvendelsen og gi 
utvalget en oversikt over hvilke problemstillinger som faller inn 
under utvalgets ansvarsområde og mandat til neste møte. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

   

 

42/16 Høringsuttalelse til ny kommunelov 

Sekretær bearbeider høringsutkastet i tråd med kontrollutvalgets 
drøfting og oversender det til rådmannen med henstilling om at det 
innarbeides i kommunens høringsuttalelse. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i 
F-skapet 
28.9.16 
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43/16 
Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for 
Skedsmo kommune vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017. 
 

 Budsjett 2017 
Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

140 000 

Abonnementer            3 000 
Møteutgifter            5 000 
Kurs          35 000    
Sum kontrollutvalget        183 000 
Sekretærfunksjonen       351 000 
Revisjonen     3 564 000 
Totalt     4 098 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Skedsmo kommune 2017. 
 
 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

   

 
44/16 

Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av uavhengighet 

Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet 
tas til orientering.  
[Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

    

 45/16 Orientering fra revisor 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 46/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 47/16 Eventuelt Ingen vedtak     
24.10.16 48/16 Orientering om 2. tertialrapport 

2016 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    
 49/16 Orientering om sykefravær  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

    
 

50/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
på Ulovlig bruk av bygg 

Kontrollutvalget ber om informasjon om samarbeid med skatteetaten i 
novembermøtet. 
 

    

 

51/16 
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt 
i Skedsmo kommune - prosjektplan 

1. Kontrollutvalgets leder, Trine Wollum, er ikke inhabil ved 
behandlingen av prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 
eiendomsskatt.   

2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i 
Skedsmo kommune i henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 650 timer. Rapporten leveres 
10. mars 2017. 
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52/16 
Henvendelse til kontrollutvalget - 
Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 13 

1. Kontrollutvalget ber revisor redegjøre for kommunens håndtering 
av de problemstillinger som er reist i henvendelsen, og de 
vurderinger som kommunen har lagt til grunn i denne forbindelse.  

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse av hvordan 
kommunen sikrer at ansatte og folkevalgte er kjent med og 
etterlever kommunens etiske retningslinjer. 

 

    

 

53/16 
Selskapskontroll Nedre Romerike 
brann og redningsvesen 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det 
fremgår hvilke representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet 
følger rapporten. Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
 

    

 
54/16 

Overordnet analyse for 
selskapskontroll 2016 - 2020 

Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
 

    

 
55/16 

Revisjonsåret 2015/2016 rapport 
fra Romerike revisjon  

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
 

    

 
56/16 Orientering fra revisjonen 

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
 

    

 
57/16 Referater 

Kontrollutvalget berammer et ekstramøte 13.12. For øvrig tar utvalget 
tar sakene til orientering. 
 

    

 

58/16 Eventuelt 

Wirums innspill til protokoll og saksliste tas opp som egen sak i neste 
møte. 
 
Møteplan for 2017: 
6.2  
13.3 
8.5 
19.6 
4.9 
9.10 
27.11 
 
Møtene før sommeren er dagmøter innenfor tidsrammen 8 – 12, mens 
møtene etter ferien er ettermiddagsmøter med tidsramme 16 – 20. 
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28.11.16 
59/16 

Orientering om kommunens etiske 
regelverk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 

60/16 
Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 - 2020 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 
2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

Behandlet 
i K-styret 
14.12.16 
sak 
16/170 

  

 

61/16 
Selskapskontroll Nedre Romerike 
Brann og Redningsvesen 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om at det etableres obligatorisk opplæring for 
Skedsmo kommunes representantskapsmedlemmer. 

 Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar 
til at representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

Behandlet 
i K-styret 
14.12.16 
sak 
16/171 

  

 
62/16 

Erfaringer med kontrollutvalgs-
arbeidet så langt 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 

63/16 
Angående behandling av protokoll, 
saksliste og saker 

1. Følgende merknad til protokollen fra møtet 5.9.2016 tas inn: Sakene 
ble behandlet i en annen rekkefølge: 37/16, 41/16, 43/16 – 45/16, 
40/16, 39/16, 42/16, 38/16 46/16-47/16. 
2. Eventuelt beholdes som egen sak. 
3. Det opprettes ikke en fast sak med tittel Oppfølgingsliste. 
4. Sakstittelen på sak 53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og 
redningsvesen, endres ikke. 
5. Tittel på sak 54/16 beholdes, men endres i fremtidig behandling til 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 

    

 

64/16 
Henvendelse vedrørende ulovlig 
bruk av bygg 

Kontrollutvalget ønsker ikke å følge opp saken ytterligere nå, men kan 
komme tilbake til saksfeltet på et senere tidspunkt. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

   

 65/16 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 66/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 

67/16 Eventuelt 
Kontrollutvalgets protokoll fra møtet skal formelt godkjennes i utvalget i 
påfølgende møte. 
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13.12.16 

68/16 Godkjenning av protokoll mv. 

1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.2016 godkjennes. 
2. Protokollen sendes ut, men godkjennes formelt i neste møte. 
3. Protokollen offentliggjøres før den er formelt godkjent. 
4. Saksutskrifter sendes før protokollen er formelt godkjent. 
5. Møteprotokollen underskrives av leder i påfølgende møte etter 
formell godkjenning. 

    

 

69/16 
Orientering om utviklingen i 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 
70/16 

Overordnet revisjonsstrategi for 
Skedsmo kommune 2016 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2016 for Skedsmo kommune til orientering. 

    

 

71/16 
Bestillingsdialog 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
internkontroll 

Kontrollutvalget vil dele prosjektet inn i delleveranser. Revisor bes om å 
komme tilbake til utvalget med en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på delleveranse 1 om overordnet 
internkontroll i Skedsmo kommune. 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 
72/16 Orientering fra revisjonen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    

 

73/16 
Henvendelse til kontrollutvalget 
angående Brukerstyrt personlig 
assistanse 

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 

74/16 
Årsplan 2017 Skedsmo 
kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de 
endringer som fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017til orientering. 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 75/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 76/16 Eventuelt Ingen vedtak     
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Arkivsak-dok. 17/00016-1 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

UTTALELSE OM SAMMENSLÅING AV ROMERIKE 
KONTROLLUTVALGS-SEKRETARIAT IKS (ROKUS) OG FOLLO
INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (FIKS) 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
Utredning om mulig fusjon mellom Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) november 2016. 

Saksframstilling: 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov, jf. Kontrollutvalgsforskriftens § 20.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den som utfører
revisjon for kommunen. 

Sekretariatet skal, ifølge samme paragraf, påse at de saker som behandles er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Når det gjelder øvrige 
arbeidsoppgaver er sekretariatet direkte underlagt kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Ut over de lovpålagte oppgaver er det
kontrollutvalget som fastsetter hvilke oppgaver sekretariatet skal forstå. Sekretariatet
kan imidlertid ikke utføre forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit til den kommunale 
forvaltning og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressurser. 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene, jf. Evaluering av 
kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2014. 

Styrene i ROKUS og FIKS har bedt de daglige lederne gjennomføre et felles 
utredningsarbeid med sikte på å avklare organisering og finansiering for et fremtidig 
fusjonert sekretariat. Utredningen er vedlagt saken. Styret i ROKUS har bedt om at
saken om mulig fusjon blir sendt kontrollutvalgene for uttalelse.  
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ROKUS er organisert som interkommunalt selskap (IKS). Det er 13 eiere, alle 
Romerikskommunene. I tillegg selger ROKUS sekretariatstjeneste til Asker kommune 
og Bærum kommune. Selskapets virksomhet og forholdet eierne imellom er regulert i 
en selskapsavtale. Representantskapet er selskapets øverste organ. Selskapet har 3 
årsverk og kontor på Lørenskog. 
 
FIKS er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Dette 
innebærer at det opprettes et felles styre til løsning av felles oppgaver. Virksomheten 
og forholdet deltakerne imellom er regulert i vedtekter. Styret er gitt myndighet til å 
treffe avgjørelser som angår selskapets drift. FIKS har 7 deltakere og 1,6 årsverk. 
Kontoret ligger i Ås kommune. 
 
Oppgavene som ROKUS og FIKS utfører er i hovedsak sammenfallende. 
 
Som tidligere nevnt har kontrollutvalgenes arbeid fått økt betydning de siste årene. I 
utredningen er det pekt på utfordringer som kan være sentrale for arbeidet fremover. 
Dette gjelder bl.a. at antallet saker og kompleksiteten på saker øker. Utvalgene har 
blitt mer proaktive for å følge opp sitt mandat og innbyggernes økte bevissthet om 
egne rettigheter fører til flere henvendelser. De utfordringer kontrollutvalgene står 
overfor kan best ivaretas ved bred kompetanse og et større fagmiljø i sekretariatet. I 
utredningen foreslås det derfor å slå sammen ROKUS og FIKS. Det foreslås at et 
fusjonert sekretariat plasseres hensiktsmessig i forhold til dagens lokaliseringer 
(Lørenskog og Ås). For nåværende ansatte vil en ulempe ved dette kunne være 
lenger reisevei. De ansatte i begge sekretariater har uttalt seg positive til en 
sammenslåing og de anbefalinger rapporten har. 
 
Det er utredet forskjellige organisasjonsformer på et fusjonert sekretariat. 
Interkommunalt selskap (IKS) anbefales som den mest hensiktsmessige 
organisasjonsformen. Det er tenkt at man bygger videre på det eksisterende IKSet 
ROKUS med nytt navn og ny selskapsavtale. Da vil man unngå å bruke 
administrative ressurser på å avvikle et IKS. Eierstyringen kan bli utfordrende med 20 
eiere. Dette kan motvirkes ved god informasjonsflyt og koordinering. For Romerike 
kan dette ivaretas av eierstyringssekretariatene. Det kan også vurderes å ha ett møte 
i året i eierforsamlingen. Om det blir 20 eiere vil være avhengig av resultatet av 
kommunereformen. Det pågår forhandlinger mellom Ski og Oppegård og samtaler 
mellom Ås og Frogn. 
 
ROKUS og FIKS har forskjellig finansieringsmodell. I ROKUS betaler eierne 40% 
etter folketall og 60% etter medgått tid. I FIKS betaler kommunene 50% etter folketall 
og 50% som fast beløp. Erfaring tilsier at kommunens størrelse har mindre å si for 
utvalgenes behov for sekretariatsressurser. Det anbefales derfor en modell med 40% 
etter folketall og 60% som fast beløp. 
 
Fordelene ved en sammenslåing er i utredningen oppsummert slik: 
- Større fagmiljø vil gi bedre tjenester for kontrollutvalgene 
- Vi får et større miljø for utvalgenes erfaringsutveksling 
- Sekretariatet blir mer robust til å takle sykdom og vakanser 
- Større sekretariat sikrer uavhengigheten til rådmann og revisor 
- Det blir lettere å rekruttere dyktige ansatte 
- Det er mulig å effektivisere og redusere kostnader 
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De ulemper som er identifisert er følgende: 
- Det blir noe lengre reiseavstander for de ansatte. Dette oppveies i stor grad 

ved fordelene av å jobbe i et større fagmiljø, og kan i noen grad avhjelpes ved 
hjemmekontor og it-hjelpemidler. 

- Eierstyringen kan bli utfordrende med inntil 20 eiere. Dette kan motvirkes ved 
god informasjonsflyt og koordinering. Det kan også vurderes å ha ett møte i 
året i eierforsamlingen.  

 
Konklusjonen fra de daglige lederne er at det vil styrke sekretariatet å slå sammen 
ROKUS og FIKS. Anbefalingene er følgende: 

1. Vi anbefaler en sammenslåing av FIKS og ROKUS fra 1. januar 2018 fordi 
dette medfører økt kompetanse, mindre sårbarhet, bredere fagmiljø og 
reduserte kostnader for kommunene. Dette vil resultere i bedre tjenester til 
kontrollutvalgene. 

2. Samlet sett fremstår interkommunalt selskap – IKS - som den mest 
hensiktsmessige organisasjonsformen, og vi anbefaler en slik organisering.   

3. Det nye selskapet gis navnet «Akershus kontrollutvalgssekretariat IKS». 
Forkortet: AKUS. 

4. De ansatte i FIKS og ROKUS tilbys ansettelse i det nye selskapet. 
5. I forhold til selskapets størrelse anbefaler vi et styre med 3 eiervalgte 

medlemmer og 2 eiervalgte varamedlemmer.  
6. Aktiviteten i det enkelte utvalg har større betydning for sekretariatets 

ressursbruk enn kommunens folketall. Vi anbefaler derfor at refusjonen av 
driftsutgiftene fra kommunene baserer seg på følgende modell: 40% refusjon 
etter folketall og 60% som et fast beløp.   

7. Oslo utgjør et geografisk midtpunkt for de kommunene som deltar.      
Vi foreslår at sekretariatets kontor plasseres sentralt i Oslo. 
 
Utredningen har vært sendt rådmennene på administrativ høring. Det er mottatt 
innspill fra Eidsvoll, Gjerdrum og kommunene på Nedre Romerike. Rådmannen i 
Eidsvoll støtter fusjonen.  Kommunestyret i Gjerdrum har behandlet høringen og 
støtter fusjonen, men er uenig i lokaliseringen. 
 
Kommunene på Nedre Romerike har muntlig påpekt at eierstyring kan være en 
utfordring ved sammenslåing av sekretariatene. 
 
Som det er redegjort for innledningsvis har kontrollutvalget en lovfestet rett til å ha 
sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Det er derfor 
naturlig at utvalget gis en mulighet til å uttale seg om en mulig fusjon. 
 
Når utvalget behandler saken må man først ta stilling til om man vil uttale seg og 
eventuelt selv formulere en uttalelse. Sekretariatet vil i denne saken ikke fremme 
forslag til vedtak og vil heller ikke delta ved behandlingen av saken. 
 
Uttalelsen vil bli oversendt styret i ROKUS. 
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Arkivsak-dok. 16/00033-16 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Saker til behandling 2017
2. Svar på henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 30 .1. 2017

Oversikt over saker til behandling 2017
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

O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.
Plan for fremtidige møter

6 . f ebruar
Kl. 8

Orientering om effekt av IKT - investeringer, ref Plan for

forvaltn ingerevisjon.

Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

Års rapport 2016 .

Samlesak om selskapskontroll.

Orientering fra revisjonen

Drøfte bestilling av etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak
38/16) vår 2017.
Henvendelse til kontrollutvalget – revisors rapport – utsatt fra forrige

møte

Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs - sekreta riat

IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (FIKS)

13 . mars
Kl. 8

Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

Orientering fra revisjonen

Oppfølging av tilsyn på samhandling Rapport fra tilsyn med

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

til Skedsmo kommune 2015 , se sak 18/16. Orientering fra rådmannen

knyttet til tilsyn et

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen internkontroll.

Delleveranse 1, overordnet perspektiv (sak 71/16).

3. april

Stillverksveien
ressursenter

Orientering og omvisning i stillverksveien ressurssenter

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporte n Tilpasset opplæring i

Skedsmo, sak 12/16.

Referater

Orientering fra revisjonen

Eventuelt.

8 . mai
Kl. 8

Referater
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Møte Saker

Kontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2016 .

Forvaltningsrevisjon Eiendomsskatt i Skedsmo kommune

Orientering fra revisjonen

Eventuelt.

19 . juni
Kl. 8

Orientering om 1. tertialrapport
Orientering fra revisjonen Referatsaker

4.september

Kl. 16

Buds jett f or kontroll og tilsyn 2017 .
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Rapportering fra RRI på ressurser
Orientering fra revisjonen
Referater

9 . o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Plan for selskapskontroll
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 .
Orientering fra revisjonen
Eventuelt

27 . november

Kl. 16

Hos barnevernet

Orientering fra barnevernet hos barnevernet

Orientering fra revisjonen

Referater.

12. desember

Kl. 16

Orientering fra revisjonen

Referater.

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Ikke berammet

2018 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling
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Arkivsak-dok. 15/00218-21 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn. 
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