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Arkivsak-dok. 16/00111-25 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM RISIKOBILDET  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og tar med seg rådmannens innspill til 
arbeidet med revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2020. 
 
Vedlegg:  
Kommunestyresak 17/157 Årsbudsjett og handlingsprogram 2018-2021, se 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1660/138956  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen gi en orientering om status på risikobildet i 
kommunen i forbindelse med utvalgets forestående arbeid med å revidere Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
 
I kommunens årsbudsjett og handlingsprogram 2018-2021 har rådmannen blant 
annet redegjort for utfordringer, se linken i vedlegget til saken. Hun peker særlig på 
utfordringer knyttet til at det ikke er rom for å bygge tilstrekkelig langsiktig 
egenkapitalnivå for fremtidige investeringer, at demografikostnader knyttet til 
befolkningsvekten legger beslag på mye av handlingsrommet og ressurskrevende 
brukere øker samtidig som tilskuddet fra staten reduseres. Videre er det utfordringer 
knyttet til å få innvandrere inn i arbeidsmarkedet. Det er et stort antall barn og unge 
(15 – 20%) har nedsatt funksjon som følge av psykiske plager og økningen i antall 
barn med store hjelpebehov er større enn veksten i elevtallet skulle tilsi. 
Kommunesammenslåingen innebærer omfattende prosesser knyttet til digitale 
veivalg i forbindelse med etablering av løsninger for den nye kommunen, noe som 
også er utfordrende for kommunen.  
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Arkivsak-dok. 16/00111-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM TIPS OG VARSLER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Oversikt over varsling i kommunen, notat fra rådmannen 10.1.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om Skedsmo kommunes system for 
varsling, og hvordan administrasjonen fanger opp og håndterer varsler fra ansatte og 
publikum. En slik orientering har vært gitt årlig. Oversikt over rutinen og 
varslingssaker fra 2017 er gitt i vedlagte notat fra rådmannen.  
 
Det er utarbeidet en intern rutine for intern varsling som skal sikre at varslingen er 
forsvarlig, og på denne måten senke terskelen for å varsle. Retningslinjene for 
varsling er revidert etter at ny rådmann tiltrådte. Dette har skjedd i samråd med 
tillitsvalgte.  
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NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmannen 
 
Til: Kontrollutvalget 
 
Intern varsling 
 
 
Oversikt over varsling i kommunen 
 
1. Kommunens retningslinjer og rutiner for varsling 

Kommunens etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 10. oktober 2007 (sak 07/90), 
pkt. 4 omhandler varsling og lyder slik: 
 
«Kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt at ansatte tar opp kritikkverdige forhold 
på en forsvarlig måte.  Alle ledere har et særlig ansvar for å beskytte arbeidstakere som 
avdekker og rapporterer slike forhold.  For øvrig vises det til arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 
3-6.» 
 
I tillegg utarbeidet kommunens administrative ledelse en rutine for intern varsling i 2007. Som 
varslet ved forrige gjennomgang av varslingsrutinene i kontrollutvalget har rutinen for intern 
varsling blitt revidert etter at ny rådmann tiltrådte. Dette har skjedd i samråd med tillitsvalgte, 
som det er avholdt to møter med om saken, henholdsvis 8. juni og 10. august 2017. Ny rutine 
er lagt inn i kommunens nye kvalitetssystem, Risk Manager, og er oppdatert på 
intranettsidene. Rutinene for intern varsling lyder slik: 
 
Intern varsling - arbeidsmiljøloven kap 2A 

1. Det er ønskelig at alle medarbeidere (ansatte og innleide arbeidstakere) varsler 
om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes bl.a. lovbrudd og brudd 
på allment aksepterte etiske normer. Det kan f.eks. gjelde forhold som utgjør fare 
for helse, korrupsjon, økonomisk utroskap og mobbing/trakassering, brudd på 
taushetsplikt og diskriminering. Faglig eller politisk uenighet er ikke kritikkverdige 
forhold. 

2. Varslingen skal være forsvarlig, og den skal ikke gjengjeldes. Et varsel bør 
inneholde fullt navn, tjenestested, dato, tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for 
observasjon, konkret hva en har observert, sted for handlingen, og om det har 
vært andre vitner.   

3. Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen 
offentlig myndighet, er også alltid forsvarlig. 

4. Varsling via dette skjemaet er forsvarlig. 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Politisk sekretariat 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2017/1080  - 2933/2018 
 
 
 
 
 

 
DATO: 10.01.2018 
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5. Varselet leveres nærmeste overordnete leder. 
6. Du kan også levere varselet til: 

a. Rådmannen 
b. Romerike Revisjon 

7. Ved varsel til Romerike Revisjon kan du velge konfidensiell behandling av 
varselet, dvs. at revisjonen ikke skal oppgi ditt navn til kommunen med mindre du 
selv uttrykkelig gir samtykke til dette på et senere tidspunkt. 

8. Rådmannen eller den kommunaldirektør han har delegert myndighet, eventuelt en 
setterådmann dersom rådmannen er inhabil, fatter beslutninger knyttet til 
oppfølgning av varselet, og avslutning av saken, jf. reglement for delegasjon til 
rådmannen. 

9. Det fattes en begrunnet avgjørelse om oppfølgning eller henleggelse av saken. 
Gjelder varselet en eller flere bestemte personer, skal de gjøres kjent med de 
påstander og opplysninger som er fremsatt, og få anledning til å uttale seg.  Dette 
gjelder ikke dersom varselet ut i fra de påstander og opplysninger som er fremsatt 
vurderes å være åpenbart grunnløst. Når saken er ferdig behandlet skal den eller 
de det er varslet om straks få beskjed om avgjørelsen og begrunnelsen for denne 
samt hvilken dokumentasjon som foreligger.  De alminnelige regler om 
saksbehandling i offentlig forvaltning får anvendelse ved behandlingen av saken 
så langt de passer. 

 
 
 
Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: 

 

 

 

 
Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsler ønsker å komme med forslag): 

 

 

 
Jeg ønsker konfidensiell behandling (kun ved varsel til revisjonen):   

 

Varslet av:  ________________                                     Dato:  ________     
 
 
 
2. Varslinger/tips i 2017 

Kommunens retningslinjer og rutiner for varsling omfatter ikke eksterne varsler/tips.  
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I 2017 har vi registrert to tips/varsel fra eksterne. Det ene gjaldt en ansatt som hadde begått 
underslag fra et idrettslag der han hadde ett tillitsverv. Han ble dømt til straff for dette i 
tingretten. Saken er ikke anket. Saken er håndtert som en personalsak.  
 
Det andre varselet gjelder likebehandling i forbindelse med behandling av klager på 
eiendomsskattetakst. En innbygger har tatt opp at klagenemnda har satt en del takster ned 
uten at dette er gjort for tilsvarende eiendommer som ikke har klaget. Dette har vært et av 
spørsmålene i forvaltningsrevisjonen til kontrollutvalget, og saken er under behandling.  
 
I 2017 har kommunen registrert tre interne varsel. To av disse gjaldt leder for en etat i 
kommunen, og hans lederstil. Etter en innledende undersøkelse fant rådmannen grunn til å 
leie inn eksterne psykologer til å foreta en granskning/faktaundersøkelse. Denne 
undersøkelsen har vært omfattende, og er ventet ferdig i begynnelsen av februar. 
Rådmannen vil ta stilling til hvordan saken skal håndteres videre etter dette. Det tredje 
varselet gjaldt en rektors lederstil og alvorlige mangler ved den administrative styringen av 
en skole. Saken er håndtert som en personalsak.  
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Arkivsak-dok. 16/00111-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM KOMMUNENS INFORMASJON TIL 
INNBYGGERNE PÅ HOLT/VESTVOLLEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken i til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ettersendes 

 
Saksframstilling: 
Utvalget har blitt orientert om kommunens håndtering av informasjon til innbyggerne 
på Holt/Vestvollen ved flere anledninger i 2017. Utvalget har bedt om en ny 
orientering i dette møtet. Avdelingssjef Birger Marøy vil møte i kontrollutvalget for å 
legge frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. Et notat om saken vil bli 
ettersendt. 
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Arkivsak-dok. 16/00120-21 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.12.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 12.12.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 12.12.2017 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder  

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte 
Elin Garcia. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra Romerike revisjon møtte styreleder Erik Myhrer og 

styremedlem Arne Bruknapp under sak 89. Avdelingsleder 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik 
møtte under alle saker. Forvaltningsrevisor Øyvind Nordbrønd 
Grøndahl møtte under sak 91. 
 
Kontrollutvalgsleder i Fet Helge Ullerud, og kontrollutvalgsleder 
i Sørum Tore Kampen, deltok under presentasjonen av sak 89. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

89/17 16/00032-
41 

Orientering fra Romerike revisjon om undersøkelser av 
brukernes tilfredshet 3 

90/17 16/00120-
19 Godkjenning av protokoll 4 

91/17 16/00034-
23 

Forvaltningsrevisjon og undersøkelse om 
eiendomsskatt i Skedsmo kommune 5 

92/17 17/00058-6 Selskapskontroll Strandveien 1 AS 7 

93/17 17/00100-4 Skedsmo kommunes eierforvaltning - revidert 
prosjektplan 8 
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94/17 16/00109-7 Årsplan 2018 for Skedsmo kontrollutvalg 9 

95/17 17/00040-
16 

Status i arbeidet med kommunereformen - 
orienteringssak 10 

96/17 16/00032-
42 Orientering fra revisjonen 11 

97/17 16/00033-
33 Referater 12 

98/17 15/00218-
39 Eventuelt 13 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 19.15. 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

89/17 Orientering fra Romerike revisjon om undersøkelser av 
brukernes tilfredshet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 89/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Myhrer og Bruknapp orienterte om styrets planlagte undersøkelser og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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90/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 90/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.2017 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.2017 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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91/17 Forvaltningsrevisjon og undersøkelse om eiendomsskatt i 
Skedsmo kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 91/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

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

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon og undersøkelse om 
eiendomsskatt til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen tydeliggjøre hvordan 
retningslinjene for fastsettelse av takster og klagebehandling skal 
forstås av de aktuelle instansene i kommunen.  

c. Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at skatteyter 
gjøres kjent med de prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av 
selve taksten på eiendommen. 

d. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at nedsettelse av takst 
som følge av medhold på klager får tilsvarende konsekvens for 
åpenbart likeartede eiendommer hvor det ikke er fremsatt klage. 

e. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2018. 

 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget vil drøfte hvordan henvendelsene på eiendomsskatt bør besvares i ett av de 
første møtene i 2018. 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  

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

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon og undersøkelse om 
eiendomsskatt til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen tydeliggjøre hvordan 
retningslinjene for fastsettelse av takster og klagebehandling skal 
forstås av de aktuelle instansene i kommunen.  

c. Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at skatteyter 
gjøres bedre kjent med de prinsippene som ligger til grunn for 
fastsettelse av selve taksten på eiendommen.  

d. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at nedsettelse av takst 
som følge av medhold på klager får tilsvarende konsekvens for 
åpenbart likeartede eiendommer hvor det ikke er fremsatt klage. 

3. Kontrollutvalget viser til rådmannens høringssvar til 
forvaltningsrevisjonsrapporten fra mars 2017 hvor rådmannen varsler at det vil 
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bli gjennomført en analyse for å sikre at åpenbart likeartede eiendommer hvor 
det ikke er fremsatt klage, likebehandles med eiendommer som har fått 
nedsatt takst som følge av medhold på klage. Kontrollutvalget ber om å få 
analysen oversendt.  

4. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp høsten 2018. 

 
 
[Lagre]  
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92/17 Selskapskontroll Strandveien 1 AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 92/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten til orientering 
 
 
[Lagre]  
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93/17 Skedsmo kommunes eierforvaltning - revidert prosjektplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 93/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning i henhold til prosjektplanen og utdyping i møtet. 

2. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer. Rapporten leveres 
1.6.2018. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning i henhold til prosjektplanen og utdyping i møtet. 

2. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer. Rapporten leveres 
1.6.2018. 

 
 
[Lagre]  
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94/17 Årsplan 2018 for Skedsmo kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 94/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2018, med de endringer 
som fremkom i møtet.  

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget kom med innspill til årsplanen som innarbeides før planen 
oversendes kommunestyret. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2018, med de endringer 
som fremkom i møtet.  

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 

 
 
[Lagre]  
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95/17 Status i arbeidet med kommunereformen - orienteringssak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 95/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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96/17 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 96/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Nordvik orienterte om status i arbeidet med revisjonsrapporter og rekruttering av 
forvaltningsrevisor. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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97/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 97/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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98/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.12.2017 98/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Et notat fra rådmannen om informasjon i forbindelse med utbetaling av 
møtegodtgjørelser av 12.12.2017 ble delt ut. De som ønsker en mer spesifisert 
oversikt over de enkelte møtene som danner grunnlag for den samlede utbetalingen 
av møtegodtgjørelse 2 ganger pr år, må melde ifra om dette til 
politikk@skedsmo.kommune.no . Politisk sekretariat vil da lage en manuell rapport 
som kan oversendes den enkelte. 
 
Leder orienterte om at ordfører har besluttet at kontrollutvalgets saker som lå til 
behandling i desembermøtet er utsatt til januar 2018 pga. lang saksliste. 
 
Elin Garcia orienterte om en henvendelse fra innbyggere på Brånås. Henvendelsen 
oversendes sekretariatet. Rådmannen vil orientere om kommunens kommunikasjon 
med innbyggerne på Brånås i neste møte.  
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00031-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - OVERORDNET 
INERNKONTROLL 

 

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

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet 
internkontroll til orientering. 

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

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

 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon Overordnet internkontroll, Romerike revisjon desember 2017 

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget drøftet bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på internkontroll i 
desember (sak 71/16) var utvalget enig om å dele prosjektet, og først bestille en 
rapport med et overordnet perspektiv på internkontroll. Kontrollutvalget vil drøfte 
hvilke felter det er aktuelt å gå nærmere inn på i en annen sak i møtet. 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunens 
overordnede internkontrollsystem legger til rette for betryggende kontroll med 
administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen besvarer følgende 
hovedproblemstillinger: 
 

1. I hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er tilstrekkelig 
integrert i administrasjonens interne styring? 

2. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på 
overordnet nivå? 

3. I hvilken grad følges internkontrollen opp? 
 
 
Revisjonsrapporten viser følgende: 
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Problemstilling 1 I hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er 
tilstrekkelig integrert i administrasjonens interne styring? 
Skedsmo kommune anskaffet i 2016 et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, 
RiskManager (RM), som kommunen nå er i ferd med å implementere. Undersøkelsen 
viser at kommunens internkontrollrutiner enda ikke fullt ut er samlet og gjort 
tilgjengelig i RM. Kommunen arbeider nå med å få dette på plass, samt å legge inn 
jevnlige kontroller som skal sikre at rutinene til enhver tid er oppdatert. Revisjonen 
understreker i rapporten at det er viktig at dette arbeidet følges opp og at planene om 
første runde i implementeringen sluttføres innen rimelig tid. Videre at kommunen 
arbeider målrettet og systematisk med å implementere og ta i bruk systemet. 
Revisjonen vurderer det som positivt at Skedsmo kommunes internkontrollsystem 
omfatter sentrale internkontrollrutiner på overordnet nivå. Undersøkelsen viser at 
kommunen har en rekke dokumenter som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling, 
virksomhetsstyring og rapportering. 
 
Problemstilling 2 I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske 
risikovurderinger på overordnet nivå? 
Etter revisjonens vurdering har kommunen enda ikke på plass en tilfredsstillende 
dokumentert rutine for risikovurderinger på rådmannsnivå. Ifølge rutinen for 
rådmannens internkontroll fra oktober 2017 skal overordnet risikovurdering 
gjennomføres, men rutinen sier lite om hvordan arbeidet med overordnede 
risikovurderinger skal utføres i praksis. Kommunen har oppgitt at det allerede er 
etablert en praksis for dette. Rapporten peker på kommunen bør nedfelle denne 
skriftlig. 
 
Etter revisjonens vurdering er det bekymringsfullt at det er gjennomført få 
dokumenterte overordnede risikovurderinger i kommunen, og at det utover 
risikovurderinger i forbindelse med beredskap ikke tidligere har vært praksis for å 
gjennomføre overordnede risikovurderinger. 
 
At risikomodulen tas i bruk av alle tjenesteområder er etter revisjonens oppfatning 
viktig for at kommunen skal kunne gjennomføre helhetlige og godt funderte 
overordnede risikovurderinger. 
 
Problemstilling 3 I hvilken grad følges internkontrollen opp? 
Undersøkelsen viser at det foreløpig ikke finnes egne rutiner og prosedyrer for 
hvordan systematiske evalueringer av internkontrollen på rådmannsnivå skal 
gjennomføres. Dette er etter revisjonens vurdering en svakhet. 
 
En sammenfatning av avvik på overordnet nivå i kommunen er etter revisjonens 
vurdering avhengig av en god praksis for melding av avvik på de ulike 
tjenesteområdene. Undersøkelsen viser at ikke alle tjenesteområdene i like stor grad 
har tatt i bruk avviksmodulen i RiskManager. Revisjonen mener det er viktig at det 
etableres en god praksis for rapportering av avvik fra tjenesteområdene. 
 
Revisjonens samlede vurdering og anbefaling 
Etter revisjonens vurdering er det er lagt til rette til rette for at kommunen kan få på 
plass et overordnet internkontrollsystem, som vil bidra til å sikre betryggende kontroll 
med administrasjonens virksomhet. Samtidig viser undersøkelsen at mye arbeid 
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gjenstår før dette er på plass, og at det derfor er svakheter i systemet slik det nå 
fremstår. 
 
Revisjonen er innforstått med at det tar noe tid å implementere og ta i bruk av det 
nye systemet RiskManager. Samtidig må det etter revisjonens oppfatning kunne 
forventes at grunnleggende forutsetninger for en god overordnet internkontroll er på 
plass i en såpass stor og kompleks organisasjon som Skedsmo kommune. 
Undersøkelsen viser betydelige svakheter per dags dato når det gjelder 
grunnleggende forutsetninger, som samling og tilgjengeliggjøring av rutiner, samt 
rutiner for risikovurderinger og oppfølging. 
 
Revisjonen anser at systemet for overordnet internkontroll i Skedsmo kommune 
foreløpig ikke kan sies å innfri grunnleggende forutsetninger for en god internkontroll. 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefaling at 
arbeidet med å implementere et overordnet system for internkontroll må intensiveres 
og følges nøye opp når det gjelder: 
 

1. Implementering og bruk av RiskManager. 
2. Gjennomføring av risikovurderinger både på tjenesteområder og overordnet 

nivå. 
3. Overordnede evalueringer av internkontrollen som også bygger på 

avviksmeldinger fra tjenesteområdene. 
 
 
Rådmannens høringssvar 
Det fremgår av rådmannens høringssvar at innføringen av systemet RiskManager er i 
sluttfasen, og vil bli avsluttet ca. 1. mars 2018. Rådmannen skriver videre at alle de 
planlagte tiltakene for å imøtekomme mangler som revisjonen påpeker, ble startet 
opp før jul.  
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Kommunesektoren forvalter felleskapets verdier og leverer tjenester som er av stor betydning både 

for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet som helhet. En god internkontroll bidrar til å forebygge 

feil og uønskede hendelser, samtidig som den bidrar til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i 

kommunenes tjenesteleveranse.  

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 gjør det klart at rådmannen har ansvar for å føre betryggende kontroll 

med administrasjonens virksomhet, herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Med 

internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak og prosesser 

som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov (KS 2013, COSO 2013). 

 

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunens overordnede 

internkontrollsystem legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet.  

 

Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen:  

 

1. I hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er tilstrekkelig integrert i 

administrasjonens interne styring?  

2. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på overordnet nivå? 

3. I hvilken grad følges internkontrollen opp?  

 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for den første problemstillingen i undersøkelsen: 

 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør være etablert et overordnet system som sikrer at 

internkontrollrutiner er samlet, tilgjengelig og oppdatert. Dette systemet bør omfatte 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen etablert en 

internkontroll som er tilstrekkelig integrert i 

administrasjonens interne styring?  

 

 

 Det bør være etablert et overordnet system 

som sikrer at internkontrollrutiner er samlet, 

tilgjengelig og oppdatert. 

 

 Systemet bør omfatte internkontrollrutiner 

som beskriver oppgave- og 

ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og 

rapportering. 
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internkontrollrutiner som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og 

rapportering. 

 

Skedsmo kommune anskaffet i 2016 et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, RiskManager 

(RM), som kommunen nå er i ferd med å implementere. Undersøkelsen viser at kommunens 

internkontrollrutiner enda ikke fullt ut er samlet og gjort tilgjengelig i RM. Kommunen arbeider nå 

med å få dette på plass, samt å legge inn jevnlige kontroller som skal sikre at rutinene til en hver tid 

er oppdatert. Revisjonen vil understreke viktigheten av at dette arbeidet følges opp og at planene 

om første runde i implementeringen sluttføres innen rimelig tid. Kommunen må også arbeide 

målrettet og systematisk med videre implementering og bruk av systemet. 

 

Revisjonen vurderer det som positivt at Skedsmo kommunes internkontrollsystem omfatter sentrale 

internkontrollrutiner på overordnet nivå. Undersøkelsen viser at kommunen har en rekke 

dokumenter som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling, virksomhetsstyring og rapportering.  

 

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for den andre problemstillingen i undersøkelsen: 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad gjennomfører 
kommunen systematiske 
risikovurderinger på overordnet nivå? 

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for overordnede 
risikovurderinger på rådmannsnivå. 
 

 Risikovurderingene bør bl.a. omfatte helheten i 
systemet for internkontroll og bygge på 
risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene. 
 

 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør være dokumenterte rutiner for overordnede 

risikovurderinger på rådmannsnivå. Slike overordnede risikovurderinger bør blant annet omfatte 

helheten i systemet for internkontroll og bygge på risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen enda ikke på plass en tilfredsstillende dokumentert rutine 

for risikovurderinger på rådmannsnivå. Ifølge rutinen for rådmannens internkontroll fra oktober 2017 

skal overordnet risikovurdering gjennomføres, men rutinen sier lite om hvordan arbeidet med 

overordnede risikovurderinger skal utføres i praksis. Kommunen har oppgitt at det allerede er 

etablert en praksis for dette. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å nedfelle denne skriftlig. 

 

Undersøkelsen viser at det så langt har blitt gjennomført totalt ni overordnede risikovurderinger i 

RM, og at det utover risikovurderinger i forbindelse med beredskap ikke tidligere har vært praksis for 

å gjennomføre overordnede risikovurderinger. Etter revisjonens vurdering er det bekymringsfullt at 

det i så liten grad har blitt gjennomført dokumenterte overordnede risikovurderinger i kommunen. 

 

Undersøkelsen viser videre at ikke alle tjenesteområder har tatt i bruk risikomodulen i RM. Av den 

overordnede risikovurderingen av RM fremgår det at kommunen vurderer det som en risiko at RM 

ikke blir brukt og at det kan forekomme mangler i forbindelse med risikovurderinger. At 
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risikomodulen tas i bruk av alle tjenesteområder er etter revisjonens oppfatning viktig for at 

kommunen skal kunne gjennomføre helhetlige og godt funderte overordnede risikovurderinger. 

 

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for den tredje problemstillingen i undersøkelsen: 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges internkontrollen 

opp?  

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for systematiske 

evalueringer av internkontrollen på overordnet nivå. 

 

 Det bør være etablert et felles system for hvordan avvik 

fra de ulike tjenesteområdene skal meldes og følges opp. 

 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at evaluering av internkontrollen og oppfølging av avvik, også 

på overordnet nivå i kommunen, er en grunnleggende forutsetning for en god innretning på 

internkontrollen.  

 

Ansvaret for evaluering og revisjon av internkontrollen er beskrevet i styringsdokumentet 

«Rådmannens internkontroll». Undersøkelsen viser at det foreløpig ikke finnes egne rutiner og 

prosedyrer for hvordan systematiske evalueringer av internkontrollen på rådmannsnivå skal 

gjennomføres. Dette er etter revisjonens vurdering en svakhet. Ifølge kommunen er det lagt opp til 

at det skal gjøres evalueringer av internkontrollen i RiskManager én gang i året. Det arbeides ifølge 

kommunen også med å få på plass rutiner og prosedyrer, som skal legges inn i et årshjul for 

evaluering av internkontrollen. 

 

Kommunen viser til at det er lagt opp til at rådmannen skal få rapportering om status for arbeidet 

med prosedyrer og systemer for melding av avvik hvert kvartal eller halvår. Når dette er plass 

legges det opp til at avvik på de ulike tjenesteområdene skal sammenfattes og formidles til 

rådmannsnivå. Undersøkelsen viser at det også er lagt opp til dette i rutinen «Rådmannens 

internkontroll i Skedsmo kommune». 

 

En sammenfatning av avvik på overordnet nivå i kommunen er etter revisjonens vurdering avhengig 

av en god praksis for melding av avvik på de ulike tjenesteområdene. Undersøkelsen viser at ikke 

alle tjenesteområdene i like stor grad har tatt i bruk avviksmodulen i RiskManager. Revisjonen 

mener det er viktig at det etableres en god praksis for rapportering av avvik fra tjenesteområdene. 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Etter revisjonens vurdering er det er lagt til rette til rette for at kommunen kan få på plass et 

overordnet internkontrollsystem, som vil bidra til å sikre betryggende kontroll med administrasjonens 

virksomhet. Samtidig viser undersøkelsen at mye arbeid gjenstår før dette er på plass, og at det 

derfor er svakheter i systemet slik det nå fremstår. 

 

Revisjonen er innforstått med at det tar noe tid å implementere og ta i bruk av det nye systemet 

RiskManager. Samtidig må det etter revisjonens oppfatning uansett kunne forventes at 
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grunnleggende forutsetninger for en god overordnet internkontroll er på plass i en såpass stor og 

kompleks organisasjon som Skedsmo kommune. Undersøkelsen viser betydelige svakheter per 

dags dato når det gjelder grunnleggende forutsetninger, som samling og tilgjengeliggjøring av 

rutiner, samt rutiner for risikovurderinger og oppfølging.  

 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 1.12.17 og er i sin 

helhet vedlagt rapporten. Revisjonen har i epost av 27.11.17 mottatt tilbakemelding fra kommunen 

på faktagrunnlaget i rapporten. Det er gjort endringer i samsvar med tilbakemeldingen. 

 

I svarbrevet fra rådmannen pekes det på at rapporten speiler virkeligheten slik status er i Skedsmo 

kommune. Det vises også til at revisjonen påpeker at det allerede er gjort mye bra arbeid for å 

etablere internkontroll for å sikre en betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. 

 

Det vises videre til at risikovurderingen av kvalitets- og internkontrollsystemet i kommunen er 

supplert med flere tiltak for å ivareta det som revisjonen påpeker. Alle de planlagte tiltakene for å 

imøtekomme de mangler som revisjonen påpeker vil ifølge svarbrevet starte før jul. Sluttdato for 

disse aktivitetene er planlagt til slutten av første kvartal 2018. 

 

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen anser at systemet for overordnet internkontroll i Skedsmo kommune foreløpig ikke kan 

sies å innfri grunnleggende forutsetninger for en god internkontroll. På bakgrunn av den 

gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefaling at arbeidet med å implementere et 

overordnet system for internkontroll må intensiveres og følges nøye opp når det gjelder: 

 

1. Implementering og bruk av RiskManager. 

 

2. Gjennomføring av risikovurderinger både på tjenesteområder og overordnet nivå. 

 

3. Overordnede evalueringer av internkontrollen som også bygger på avviksmeldinger fra 

tjenesteområdene. 

 

 

 

Jessheim, 14.12.2017 

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 

og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kontrollutvalget bestilte i møte 13.12.2016 (sak 71/16) et forvaltningsrevisjonsprosjekt om den 

overordnede internkontrollen i kommunen. Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget møte 13.3.2017 

(sak 16/17). 

1.2 Internkontroll 

Kommunesektoren forvalter felleskapets verdier og leverer tjenester som er av stor betydning både 

for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet som helhet. En god internkontroll bidrar til å forebygge 

feil og uønskede hendelser, samtidig som den bidrar til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i 

kommunenes tjenesteleveranse. Kommuneloven § 23 nr. 2 gjør det klart at rådmannen har ansvar 

for å føre betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet, herunder etablere 

tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Med internkontroll menes det administrative 

kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak og prosesser som skal sikre at virksomhetenes 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 

medhold av lov (KS 2013, COSO 2013).  

1.3 Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad kommunens overordnede 

internkontrollsystem legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet.  

 

Undersøkelsen besvarer følgende hovedproblemstillinger:  

 

4. I hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er tilstrekkelig integrert i 

administrasjonens interne styring?  

5. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på overordnet nivå? 

6. I hvilken grad følges internkontrollen opp?  

 

Man kan se på internkontrollen fra to perspektiver: et strategisk perspektiv og et operasjonelt 

perspektiv (KS 2013). Det strategiske perspektivet er sektorovergripende og ser på de felles 

styringssystemer og verktøy ledelsen har innført for å nå kommunens mål, altså de overordnede 

ledelseskontroller. Det operasjonelle perspektivet ser på løpende prosesser og praktiske aktiviteter 

som utføres i kommunens tjenesteproduksjon. I dette perspektivet er det relevant å trekke inn 

særlovenes forskjellige internkontrollkrav. I denne undersøkelsen legges det strategiske og 

sektorovergripende perspektivet til grunn, og avgrenses til å gjelde en overordnet, 

sektorovergripende gjennomgang av kommunens internkontrollsystem. Det betyr at rapporten ikke 

omhandler den spesifikke internkontrollen på kommunens ulike tjenesteområder, hvor det i tillegg 

ofte foreligger internkontrollkrav i særlov.  
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1.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området 

som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som 

kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lov og forskrift, rundskriv og 

veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak og rutiner, samt hva som ansees 

som god forvaltningsskikk på området.  

 

I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene utledet fra: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (Kommuneloven) 

 NOU 2016: 4: Ny kommunelov 

 KRD 2009: 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 

 KRD 2012: Retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren 

 KS 2013: Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus? 

 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) (2013): Veileder i internkontroll 

 COSO 2013: internkontroll – et integrert rammeverk 

1.5 Rapportens oppbygning 

Kapittel 2 beskriver undersøkelsens datagrunnlag og metodebruk. Kapittel 3 gir en samlet 

framstilling av revisjonskriteriene som ligger til grunn for undersøkelsen. Revisjonskriteriene for hver 

av problemstillingene presenteres også kort innledningsvis i kapittel 4, 5 og 6.  

 

I kapittel 4, 5 og 6 gjennomgås funnene til hver av hovedproblemstillingene. I slutten av hvert av 

disse kapitlene kommer revisjonens vurdering.  
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2 METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

 

Under følger en gjennomgang av metodene som er brukt og en vurdering av undersøkelsenes 

pålitelighet og gyldighet. 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, systemgjennomgang og intervjuer. 

Dokumentanalyse og systemgjennomgang 

Revisjonen har fått tilgang til det elektroniske internkontrollsystemet RiskManager (RM). Det har blitt 

foretatt en gjennomgang av RM som system der revisjonen har sett nærmere på bruk av og 

innholdet i dokumentmodulen, modulen for risikovurderinger og modulen for avvik. Det har også blitt 

hentet ut aktuelle dokumenter fra RM, og i den forbindelse ble kommunen også bedt om å 

oversende en oversikt over hvilke dokumenter som ligger i RM og hva som ligger andre steder. 

Revisjonen har også fått tilsendt en del dokumentasjon og informasjon på mail.  

Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført to intervjuer. Ett med seniorrådgiver i organisasjons- og 

personalavdelingen som har hovedansvaret for implementeringen av RM og ett telefonintervju med 

rådmannen. Formålet var å få oversikt over hvor langt kommunen har kommet i arbeidet med å 

implementere det nye internkontrollsystemet, hva de har gjort så langt og hvordan arbeidet vil 

foregå fremover.  

 

Intervjuene ble gjennomført som delvis strukturerte intervjuer. I forkant av intervjuene ble det 

utarbeidet intervjuguider med forhåndsdefinerte spørsmål. Under intervjuet ble det skrevet referat 

som i etterkant ble tilsendt informantene for verifisering. Referatene har blitt brukt som datagrunnlag 

i rapporten. 

1.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  

 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 

gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området 

som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som 

kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva 

som ansees som god forvaltningsskikk på området.  I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene 

utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (Kommuneloven) 

 NOU 2016: 4: Ny kommunelov 

 KRD 2009: 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 

 KRD 2012: Retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren 

 KS 2013: Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus? 

 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) (2013): Veileder i internkontroll 

 COSO 2013: internkontroll – et integrert rammeverk 

 

3.1 Integrert og formalisert internkontroll 

God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at en virksomhets mål og krav blir oppfylt. En 

velfungerende internkontroll gir rimelig sikkerhet for at driften er målrettet og effektiv, for at 

rapporteringen er pålitelig, og for at lover og regler overholdes (DFØ 2013, jfr. COSO 2013).  

 

Kommunen skal ha etablert en internkontroll som gjør at den har styring med, og kontroll over, at 

den når sine mål. Gjennom utformingen av internkontrollen skal kommunen kunne få rimelig 

sikkerhet for at driften er målrettet og effektiv, at rapporteringen er pålitelig og at den etterlever lover 

og regler. Internkontrollen skal vise hvordan ansvar og myndighet er fordelt, hvilke risikofaktorer 

virksomheten har vurdert, hvilke kontrolltiltak som er etablert og hvordan ledelsen følger opp 

internkontrollen (KS 2013, jfr. KRD 2009). 

 

I kommuneloven § 23 står det at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll. Det er lagt til grunn at bestemmelsen innebærer at rådmannen har et overordnet ansvar for 

internkontrollen i kommunen, dvs. rutiner og systemer som blant annet skal sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt. (NOU 2016: 4, 299-300, jfr. KRD 2009). 

 

Det forutsettes i Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? at internkontrollen er 

integrert i og tilpasset den styringsmodellen som kommunen bruker, dvs. i kommunens 

virksomhetsstyring. Det forutsettes videre at internkontrollen er formalisert. Formalisering innebærer 

at internkontrollen er dokumentert. Det pekes på at dokumentasjonen skal vise den formalisering 
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som ligger til grunn for internkontrollen, blant annet at rutiner og retningslinjer finnes, og at oppgave- 

og ansvarsforhold er avklart (2013, 34). 

 

Målet med internkontrollen er ikke å ha mest mulig dokumentasjon i form av skriftlig nedfelte 

systemer og rutiner, men å dokumentere de vurderinger og aktiviteter som faktisk utføres, og sikre 

at kontrollrutinene er tilgjengelige, kjente og at de følges. Kommunal- og regionaldepartementet 

peker på at kommunene bør tilpasse internkontrollen til lokale forhold, virksomhetens størrelse, 

egenart, aktiviteter og risikoforhold, samt at dokumentasjonskrav ikke må føre til unødvendig 

byråkratisering (KRD 2012). 

 

Viktig for å sikre at rådmannen har kontroll er et godt utbygd kvalitetssystem som inneholder alle 

kommunens rutiner og prosedyrebeskrivelser, reglementer, styringsbeskrivelser og instrukser. Det 

kan i tillegg være naturlig at systemet ivaretar avvikshåndtering, samt rapportering og aggregering til 

overordnet nivå. Det legges i således undersøkelsen til grunn at internkontrollen bør være satt i 

system, eller at dokumentasjonen av internkontrollen er «strukturert lagret» og samlet på ett sted 

(KS 2013, 35). For å sikre at internkontrollen er enhetlig bør det etableres felles metoder, maler og 

rapporteringer for hele kommunen, f.eks. i form av felles maler for risikovurderinger. Et system for 

internkontroll bør samle og gjøre tilgjengelig viktige sektorovergripende styringsdokumenter som 

delegeringsreglement, årshjul, planer og budsjetter. 

 

Utfra gjennomgangen over legges følgende revisjonskriterier legges til grunn for problemstilling 1: 

3.2 Risikovurderinger 

En grunnleggende forutsetning for en god og velfungerende internkontroll er at det gjennomføres 

risikovurderinger. Risikovurderinger beskrives som systematiske gjennomganger for å identifisere 

aktiviteter eller andre forhold som medfører fare for uønsket lav kvalitet, manglende måloppnåelse, 

mangelfull regeletterlevelse eller mangelfull rapportering (KS 2013, COSO 2013). En kommune står 

ovenfor en rekke risikoer, internt og eksternt, som den må ta hensyn til. Risikovurderinger gir 

grunnlag for kommunens innretning av internkontrollen, og legger grunnlaget for treffsikre 

kontrolltiltak- og aktiviteter. Risikovurdering går ut på å identifisere og analysere risikoer som 

påvirker oppnåelse av kommunens mål.  

 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen etablert en 

internkontroll som er tilstrekkelig integrert i 

administrasjonens interne styring?  

 

 

 Det bør være etablert et overordnet system 

som sikrer at internkontrollrutiner er samlet, 

tilgjengelig og oppdatert. 

 

 Systemet bør omfatte internkontrollrutiner 

som beskriver oppgave- og 

ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og 

rapportering. 
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Risikovurderinger bør utføres både på overordnet, strategisk nivå, og på operativt tjenestenivå i 

kommunen (KS 2013, 30). I tillegg til risikovurderinger innenfor ulike tjenester og støtteprosesser, 

bør det således også gjennomføres overordnede risikovurderinger på rådmannsnivå. KS viser til at 

en overordnet risikovurdering som et minimum bør være en vurdering av helheten i internkontrollen, 

hvor formålet er å identifisere og vurdere risikoer som kan ha betydning for hvorvidt internkontrollen 

fungerer (KS 2013, 41). Vurderingen kan også fokusere på hvorvidt sektorovergripende reglementer 

er på plass, om delegering og rapportering fungerer tilfredsstillende og hvorvidt tjenester og 

støtteprosesser har en risikobasert internkontroll med etablerte rutiner. 

 

Utfra gjennomgangen over legges følgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 2: 

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad gjennomfører 
kommunen systematiske 
risikovurderinger på overordnet nivå? 

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for overordnede 
risikovurderinger på rådmannsnivå. 
 

 Risikovurderingene bør bl.a. omfatte helheten i 
systemet for internkontroll og bygge på 
risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene. 
 

 

3.3 Oppfølging av internkontrollen 

En annen grunnleggende forutsetning for en god internkontroll er at den følges opp. Dette kan 

gjøres i form av rapportering, avvikshåndtering og jevnlige evalueringer. Det legges i undersøkelsen 

til grunn at dette også bør skje på overordnet nivå i kommunen og at det er etablert rutiner for dette. 

 

Det legges videre til grunn at evalueringer av internkontrollen på overordnet nivå bør bygge på et 

godt system for avviksrapportering på tjenestenivå. Systematisk håndtering av avvik skal føre til at 

brudd på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner blir registrert og benyttet til læring og utvikling (KS 

2013, 59). Dermed kan man gjennom avviksrapportering dokumentere tilfeller hvor internkontrollen 

ikke fungerer godt nok. 

 

Ut fra gjennomgangen over legges følgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 3: 

 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges internkontrollen 

opp?  

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for systematiske 

evalueringer av internkontrollen på overordnet nivå. 

 

 Det bør være etablert et felles system for hvordan avvik 

fra de ulike tjenesteområdene skal meldes og følges opp. 
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4 INTEGRERT OG FORMALISERT INTERNKONTROLL 

Et godt utbygd kvalitetssystem som inneholder alle kommunens rutiner og prosedyrebeskrivelser, 

reglementer, styringsbeskrivelser og instrukser er viktig for å sikre at rådmannen har betryggende 

kontroll. I det følgende vil vi se nærmere på kommunens internkontrollsystem og hvorvidt 

internkontrollen er formalisert, samt integrert i administrasjonens interne styring. 

 

Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, legges til grunn i kapitlet: 

 

4.1 Et overordnet system 

Som nevnt i revisjonskriteriene er en tilstrekkelig formalisert og dokumentert internkontroll ifølge KS 

en forutsetning for betryggende kontroll. Å ta i bruk et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem 

kan bidra til bedre oversikt, gjennom at internkontrollrutinene samles på ett sted, slik at 

tilgjengeligheten til rutinene øker både for ledere og ansatte. Skedsmo kommune foretok i 2016 en 

nyanskaffelse av et kvalitets- og internkontrollsystem. I det følgende vil vi se nærmere på 

kommunens vurderinger i denne prosessen, samt beskrive hvordan systemet er bygget opp.  

4.1.1 Anskaffelse av elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem 

Det ble i januar 2015 opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av seniorrådgiver i organisasjons- 

og personalavdelingen. Formålet var å foreta nødvendige undersøkelser i forkant av anskaffelsen 

av et nytt kvalitet- og internkontrollsystem. Det nye kvalitets- og internkontrollsystemet skulle sikre 

«kommunens praktisering av § 23.2 ledd i kommuneloven i forhold til styring, kontroll og 

kvalitetssikring samt internkontrollens plass i utviklingen av kommunens organisasjon» (Skedsmo 

kommune 2016, 9).  

 

Arbeidsgruppen la i sine vurderinger av nytt system hovedsakelig vekt på at det nye systemet 

skulle: 

 

- passe godt inn i Skedsmo kommunes tekniske infrastruktur 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen etablert en 

internkontroll som er tilstrekkelig integrert i 

administrasjonens interne styring?  

 

 

 Det bør være etablert et overordnet system 

som sikrer at internkontrollrutiner er samlet, 

tilgjengelig og oppdatert. 

 

 Systemet bør omfatte internkontrollrutiner 

som beskriver oppgave- og 

ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og 

rapportering. 
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- åpne grensesnitt for mest mulig gjenbruk av data  

- mulighet for god integrasjon med ePhorte 

- enkel tilgjengeliggjøring av dokumenter i andre systemer 

- god funksjonalitet (varsling, revisjons- og versjonshåndtering, tilgang til lovverk ol.) 

- brukervennlighet 

- støtte for arbeidsprosesser (særlig avviksmeldinger og risikovurderinger) 

- restrisiko (gjenværende risiko etter tiltak) må kunne beregnes og vises  

 

Skedsmo kommune 2016, 7 

 

Oppdragsbeskrivelsen sa blant annet at kommunen «ønsker et system som støtter hele 

organisasjonen i kvalitets- og styringsprosesser, samt avvikshåndtering og risikovurderinger. 

Systemet skal muliggjøre at alle elementer i kvalitetsarbeidet samles, eller gjøres tilgjengelig, fra en 

og samme arbeidsflate» (Skedsmo kommune 2016, 11). Det ble også nevnt et behov for enkel 

kommunikasjon mellom kvalitets- og internkontrollsystem og andre fagsystemer som er i bruk i 

kommunen (for eksempel Facilit FDVU som er fagsystemet til eiendomsavdelingen).  

 

Høsten 2015 ble det gjennomført en anbudsrunde der seks tilbydere ble vurdert. Tilbyderne ble målt 

opp mot kvalifikasjonskrav, som den ene av leverandørene ikke nådde opp til. Resterende fem 

leverandører ble brukertestet. I tillegg til brukertester ble pris vurdert, samt at det ble gjennomført 

systematisk evaluering av de ulike systemene av arbeidsgruppen (Skedsmo kommune 2016). 

 

Til sist var det leverandøren av RiskManager, Evry AS, som ble valgt. Evrys tilbud ble vurdert som 

det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i konkurransen, i tillegg oppviste leverandøren god 

oppdragsforståelse og hadde allerede på plass integrasjon opp mot ePhorte. Evry oppfylte i følge 

arbeidsgruppa alle kravene som er opplistet over (Skedsmo kommune 2016, 27-28). 

 

4.1.2 Samlet og tilgjengelig 

Revisjonen fikk tilgang til og har selv foretatt en gjennomgang av RiskManager (RM) for å få et 

inntrykk av RM som kvalitets- og internkontrollsystem og hvor langt kommunen har kommet i 

implementeringen av dette, herunder å samle internkontrollrutinene i RM. Inntrykket er at RM er lett 

å manøvrere rundt i, og forholdsvis enkelt å gjøre seg kjent med. Når man klikker seg inn på RM via 

en link på kommunens intranettside får man opp følgende bilde: 
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Figur 1 RiskManager oversikt 

 
 

Som vi ser kan man herfra klikke seg videre til dokumentstyringsmodulen («Dokumentstyring»), der 

samtlige interne rutiner og styringsdokumenter, både på tjenestenivå og overordnet nivå, etter hvert 

skal samles.  Oversikten viser også modulen for blant annet avvikshåndtering og risikovurderinger, 

noe vi kommer tilbake til i de to påfølgende kapitlene. Når man klikker seg inn på 

dokumentstyringsmodulen kommer følgende skjermbilde opp: 
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Figur 2 RiskManager dokument 

 
 

Her ser vi at RM sorterer dokumenter etter sektorovergripende styring, tjenesteområder og 

tverrsektorielle områder. Lengst bort til høyre (utenfor bilde) finner man et søkefelt som kan 

benyttes for raskt å finne frem til det/de dokumentene man leter etter.  

 

Revisjonens gjennomgang i RM har blant annet bestått av å undersøke om kommunen har lagt inn 

styringsdokumenter og sektorovergripende dokumenter på ulike områder. Det vil si at vi først og 

fremst har gjennomgått dokumenter under fanen «Sektorovergripende styring» som vi ser i bildet 

over.  Viktige styringsdokumenter kan være (KS 2013, 35): 

 

- Planer og budsjett 

- Årshjul 

- Rapportering 

 

Sektorovergripende reglement og rutiner vil gjerne være innenfor følgende områder (KS 2013, 40-

41): 

 

- Delegeringsreglement 

- Etisk standard og antikorrupsjon 

- Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet 

- Økonomi og finansforvaltning 

- Datasikkerhet og personvern 
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Denne listen over sektorovergripende reglement og rutiner har også Skedsmo kommune tatt 

utgangspunkt i, i sin beskrivelse av hva den sektorovergripende internkontrollen skal omfatte 

(Skedsmo kommune 2016, 5). Revisjonen anser også samfunnssikkerhet og beredskap som et 

viktig område og så i sin gjennomgang også etter sektorovergripende dokumenter på dette området.  

 

Gjennomgangen avgrenset seg til å undersøke om dokumenter innenfor de nevnte områdene over 

var å finne under de ulike fanene i RM, og innebar således ingen innholdsanalyse av det enkelte 

dokument. Gjennomgangen viste at delegasjonsreglement, overordnet beredskapsplan og 

antikorrupsjonsplan2 ennå ikke var lagt inn i RM. Etter at revisjonen i intervju med seniorrådgiver 

opplyste om hva vi ikke greide å finne igjen i RM har delegasjonsreglement og beredskapsplan blitt 

lagt inn. 

 

I etterkant av revisjonens første gjennomgang av RM ble det gjennomført et intervju med 

seniorrådgiver (i organisasjons- og personalavdelingen). Seniorrådgiver bekrefter at revisjonen har 

lett på riktige steder og nevner i denne sammenheng at RM har et søkefelt som skal gjøre det lett å 

finne frem til de dokumentene man leter etter.  

 

Seniorrådgiver bekrefter videre at RM er ment som et overordnet system, som samler og gjør 

kommunes internkontrollrutiner elektronisk tilgjengelig både på overordnet nivå, og for de enkelte 

tjenesteområdene. Dette er i følge seniorrådgiver et arbeid som pågår. Generelt er vurderingen den 

at kommunen har et godt stykke igjen å gå før de er i mål med selve implementeringen. 

Seniorrådgiver ser for seg at første runde i dette arbeidet vil være ferdig i løpet av første kvartal 

2018.  Det vises til at kommunen i stor grad har benyttet KS sitt idéhefte «Rådmannens 

internkontroll – Hvordan få orden i eget hus», som et utgangspunkt for utformingen av 

internkontrollsystemet (intervju 23.6.17). 

 

Rådmannen opplyser i intervju at hun siden mai i år har hatt møter både med organisasjons- og 

personalsjef og seniorrådgiver om internkontrollsystemet i Skedsmo og implementeringen av RM. 

Rådmannens inntrykk er at det jobbes godt med implementeringen av RM i kommunen, og at det er 

et funksjonelt program å bruke i en større kommune som Skedsmo. Slik rådmannen ser det er man i 

ferd med å få på plass et internkontrollsystem som kan fungere godt (intervju 25.8.17).  

 

Seniorrådgiver i organisasjons- og personalavdelingen har et overordnet ansvar for at systemet 

fungerer og for opplæring i bruk av systemet. Seniorrådgiver opplyser i intervju at rådmannen fra 

høsten 2017 systematisk vil følge opp implementeringen av RM og at det i den forbindelse blant 

annet er lagt opp til statusmøte i rådmannens ledergruppe per tertial. I forkant av disse 

gjennomgangene så kreves det at sektorene har gjennomført noen nødvendige prosesser. Dette 

                                                

 

 
2
 Antikorrupsjonsplan for Skedsmo kommune var fortsatt ikke å finne i RM i november 2017, men det linkes til 

en antikorrupsjonshåndbok på Transparency International Norges nettsider på økonomiavdelingens sider i 

dokumentstyringsmodulen. 
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innbefatter både risikovurderinger og avvik, i tillegg til planlagt og utført forbedringsarbeid (intervju 

23.6.2017). 

 

4.1.3 Oppdatering og godkjenning av rutiner 

Revisjonen observerte i sin gjennomgang av RM at det for enkelte rutiner er et eget «felt» øverst på 

dokumentet med dato for siste, og neste, oppdatering, hvem som ansvaret for dette, dato for 

påminnelse m.m. I andre dokumenter kan vi ikke se tilsvarende felt for oppdatering.  

 

Seniorrådgiver bekrefter i intervju at formatet varierer. Dette kommer an på hvordan man legger inn 

dokumentet. Brukes wordmal i RM, får man et slikt felt som nevnt over. Uansett, så er det slik at alle 

dokumenter, uavhengig av hvordan de legges inn, vil få metadata knyttet til seg med samme felt for 

oppdatering og ansvar for dette. Det vil si at informasjonen ligger der, men ikke er synlig for andre 

enn de med redaktørtilgang (ca. 140 personer i kommunen).  

 

Det opplyses videre om at det vil bli lagt inn kontroller i RM, som skal gjennomføres med jevne 

mellomrom, for å sikre at rutinene til en hver tid er oppdatert. For øvrig ble det opplyst at alt som 

publiseres i RM automatisk også legges inn i saksbehandlingssystemet ephorte. 

4.2 Oppgave- og ansvarsfordeling, virksomhetsstyring og rapportering 

Revisjonen fant i sin gjennomgang av RM at kommunen her har lagt inn flere internkontrollrutiner 

som omfatter oppgave- og ansvarsfordeling og virksomhetsstyring og rapportering. Når det gjelder 

rutiner for internkontrollen er det utformet et dokument, «Rådmannens internkontroll i Skedsmo 

kommune», som beskriver hvordan det skal jobbes med internkontroll i kommunen. Her beskrives 

både oppgave- og ansvarsfordeling når det gjelder internkontrollarbeidet, samt form og frekvens 

blant annet for risikobasert internkontroll og avvikshåndtering (Skedsmo kommune 2017b).  

 

Revisjonen ba kommunen om en oversikt over alle sektorovergripende dokumenter og andre 

dokumenter som sier noe om styringsdialogen, og mottok en lang liste over dokumenter og 

intranettsider med informasjon. Delegasjonsreglementene, årshjul for mål- og resultatstyring og 

veileder i mål- og resultatstyring vil beskrives nærmere under.  KS trekker blant annet frem 

delegeringsreglement som viktig sektorovergripende dokumenter og årshjul som et sentralt 

styringsdokument (2013, 35). Ut over disse oppgir kommunen følgende dokumenter og 

intranettsider: 

 

- Etikkreglement for Skedsmo kommune (RM) 

- Reglement og retningslinjer for personal (RM) 

- Intranettside om budsjett, rapportering og regnskap (INNsiden) 

- Styringsdokumenter for finans (RM) 

- Intranettside om lønnsavdelingen (INNsiden) 

- Samleside med dokumenter på området for IKT og informasjonssikkerhet (RM) 

- Intranettside som beskriver innkjøpsarbeidet (RM) 

- Samleside med maler og prosesser for mål- og resultatstyring (INNsiden) 
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- Økonomireglement (RM) 

- Budsjettrundskrivet (tilsendt revisjonen per epost) 

- Rundskriv for årsberetning (tilsendt revisjonen per epost) 

 

Som vi ser i lista over er ikke alle sektorovergripende dokumenter samlet i RM. En del informasjon 

er fortsatt foreløpig kun å finne på INNsiden som er kommunens ansattportal på nett.  

4.2.1 Delegasjonsreglement 

Delegasjonsreglement bidrar til å definere hvordan ansvar og myndighet er fordelt, noe som i et 

internkontrollperspektiv står sentralt. Det er en plikt å vedta delegasjonsreglement etter 

kommuneloven § 39, nr. 2.  

 

Under «Politisk organisering» i dokumentstyringsmodulen i RM (se under «Sektorovergripende 

styring» figur 2), er det lagt inn delegasjonsreglement. Her ligger blant annet delegasjon til 

hovedutvalg for utdanning, hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester, hovedutvalg for kultur, miljø 

og landbruk og hovedutvalg for tekniske tjenester. Delegasjon til rådmannen og delegasjon til 

formannskapet er også å finne her. Revisjonen får opplyst i intervju med seniorrådgiver at 

arbeidsgiverutvalgets myndighetsområde er regulert i det ordinære reglementet til utvalget, som 

også ligger inne i RM. I tillegg finner vi flere andre reglementer for de politiske utvalgene i RM. 

 

Videre finner vi delegasjon av rådmannens myndighet til kommunaldirektører og stabssjefer under 

«Organisasjon, styring, verdigrunnlag og etikk» (se under «Sektorovergripende styring» i figur 2). 

Revisjonen har også på e-post fått tilsendt delegasjon av kommunaldirektørens myndighet til 

avdelingssjefer og NAV-leder i helse- og sosialsektoren. Revisjonen kan ikke se at sistnevnte 

dokumenter er lagt inn i RM ved siste gjennomgang i november 2017. 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 15 

 

4.2.2 Årshjul og veileder for resultat- og målstyring 

 
Kilde: Skedsmo kommune 2017, RiskManager: Sektorovergripende styring > Organisasjon, styring, verdigrunnlag og etikk 

> Føringer for organisering og styring > Målstyring 

 

Årshjulet over gir en oversikt over kommunens overordnede årlige aktiviteter. I tilknytning til dette 

overordnede årshjulet inne på RM, ligger det også en veileder i mål- og resultatstyring. I veilederens 

kapittel 5 gis det informasjon om oppfølging og rapportering. Når det gjelder ansvar for rapportering 

fremgår det at dette gjelder hele kommunen: «Etableringen av tertialrapportering er 

gjennomgripende i hele kommunen fra avdelingsnivå via sektorledelsen og opp til politisk nivå ved 

hovedutvalgene og formanskapet» (2017a, 14). 

 

I veilederen fremgår det videre at målarbeidet i kommunen skal starte i ytterste ledd, der leder har 

oppfølgingsmøte med sine ansatte. Deretter skal det jobbes videre med målene i ledermøtene på 

ulike nivåer i kommunen (2017a, 18).  
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Som tidligere rådmann i Fet, oppgir rådmannen i intervju å ha god erfaring med å lage et årshjul for 

internkontrollen som viser hvordan man skal jobbe systematisk med dette i rådmannens 

ledergruppe. Slik sikrer man at gruppa får identifisert viktige satsningsområder på overordnet nivå, 

og at kommunen sikrer et godt arbeid med avvikshåndtering o.l. Tanken er at dette også skal bidra 

til å forankre internkontrollen nedover i organisasjonen, men årshjulet må bli satt i system på 

ledernivå før det kan brukes som styringsverktøy ute i sektorene (intervju 25.8.17). 

4.3 Revisjonens vurdering 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør være etablert et overordnet system som sikrer at 

internkontrollrutiner er samlet, tilgjengelig og oppdatert. Dette systemet bør omfatte 

internkontrollrutiner som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og 

rapportering. 

 

Skedsmo kommune anskaffet i 2016 et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, RiskManager 

(RM), som kommunen nå er i ferd med å implementere. Undersøkelsen viser at kommunens 

internkontrollrutiner enda ikke fullt ut er samlet og gjort tilgjengelig i RM. Kommunen arbeider nå 

med å få dette på plass, samt å legge inn jevnlige kontroller som skal sikre at rutinene til en hver tid 

er oppdatert. Revisjonen vil understreke viktigheten av at dette arbeidet følges opp og at planene 

om første runde i implementeringen sluttføres innen rimelig tid. Kommunen må også arbeide 

målrettet og systematisk med videre implementering og bruk av systemet. 

 

Revisjonen vurderer det som positivt at Skedsmo kommunes internkontrollsystem omfatter sentrale 

internkontrollrutiner på overordnet nivå. Undersøkelsen viser at kommunen har en rekke 

dokumenter som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling, virksomhetsstyring og rapportering.  
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5 RISIKOVURDERINGER PÅ OVERORDNET NIVÅ 

Det er en grunnleggende forutsetning for en god og velfungerende internkontroll at det 

gjennomføres risikovurderinger. Risikovurdering handler om å identifisere og analysere risikoer som 

påvirker oppnåelse av kommunens mål og danner grunnlaget for kommunens innretning av 

internkontrollen. I det følgende vil vi se nærmere på i hvilken grad kommunen gjennomfører 

risikovurderinger på overordnet nivå.  

 

Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, legges til grunn i kapitlet: 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad gjennomfører 
kommunen systematiske 
risikovurderinger på overordnet nivå? 

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for overordnede 
risikovurderinger på rådmannsnivå. 
 

 Risikovurderingene bør bl.a. omfatte helheten i 
systemet for internkontroll og bygge på 
risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene. 
 

 

5.1 Dokumenterte rutiner 

Dokumenterte rutiner for risikovurderinger på rådmannsnivå er viktig for å sikre kontinuitet i 

internkontrollen. Når det gjelder rutiner og retningslinjer for overordnet risikovurdering i kommunen 

opplyste seniorrådgiver i epost 11.8.17 at slike rutiner/retningslinjer er i ferd med å bli utarbeidet, 

men at de enda ikke er helt ferdige. Den 24.10.17 ble dokumentet «Rådmannens internkontroll i 

Skedsmo kommune» vedtatt av rådmannen og dette dokumentet skal ifølge seniorrådgiver gi 

informasjon om hvordan rådmannens internkontroll skal sikres og følges opp (epost 7.11.17). I 

dokumentet fremgår det at det skal rapporteres videre til rådmann om det som «er av interesse», 

det vil si at det er stor risiko, slik at rådmannen får en oversikt over dette. Denne oversikten vil så 

gjennomgås i rådmannens ledermøte før hver tertialrapportering. Videre skal betryggende kontroll, 

ifølge dokumentet, blant annet sikres gjennom sektorovergripende internkontroll og overordnet 

risikovurdering (Skedsmo kommune 2017b, 3).  

 

Det har tidligere (før RiskManager) blitt gjennomført risikovurderinger i forbindelse med beredskap, 

men utover dette har det etter seniorrådgivers kjennskap ikke vært praksis for å gjennomføre 

overordnede risikovurderinger (epost 7.11.17).  

5.2 Helhet i internkontrollen  

I revisjonens gjennomgang av RiskManager (RM) så vi også nærmere på modulen for å foreta 

risikovurderinger. Vi foretok i denne sammenheng søk i de risikovurderingene som kommunen har 

opprettet i RM. For å ta rede på hva slags dokumenterte overordnede risikovurderinger som ligger 

inne i RM avgrenset vi søket til de risikovurderingene som er lagt inn til å gjelde for hele Skedsmo 
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kommune, det vil si at risikovurderingen ikke er avgrenset til å gjelde en spesiell skole, barnehage, 

sektor osv. Resultatet vi da fikk var 21 risikovurderinger. Tolv av disse var feilaktig lagt inn for hele 

kommunen, mens de egentlig gjaldt for en enkelt enhet/sektor i kommunen. Følgende 

risikovurderinger er opprettet i RM og gjelder hele kommunen:  

 
Tabell 1 Oversikt overordnede risikovurderinger  

 Opprettet  Vurdering 

startet 

Tiltak 

besluttet 

Avsluttet 

Brannforebyggende – redusere risiko for personskade 

og økonomiske konsekvenser  

Ja Nei Nei Nei 

Uautorisert fysisk tilgang til kommunens IKT-utstyr 

 

Ja Ja Nei Nei 

HMS-system, gjennomføring og oppfølging av HMS-

arbeidet 

Ja Ja Ja Nei 

Arbeidstid – innplassering og ordninger 

 

Ja Ja Ja Nei 

Fravær og permisjoner 

 

Ja Nei Nei Nei 

RiskManager kvalitets- og internkontrollsystem 

 

Ja Ja Ja Nei 

Risikovurdering av utbetaling av lønn 

 

Ja Ja Ja Nei 

Risikovurdering av innrapportering av 

refusjonsberettiget fravær 

Ja Ja Ja Ja 

Manglende lederkompetanse 

 

Ja Ja Ja Nei 

Kilde: Rapport hentet av revisjonen fra Risk Manager 26.10.2017  

 

Tabellen over viser at av de ni overordnede risikovurderingene revisjonen finner i RM, så har det for 

syv av disse startet et arbeid med å vurdere. Av disse syv har det for seks av risikovurderingene blitt 

tatt beslutning om at det skal settes inn tiltak, mens en av risikovurderingene er avsluttet.  

 

Særlig risikovurderingen av RM skiller seg ut som sentral med tanke på å skulle omfatte helheten i 

systemet for internkontroll. Det er også den eneste av de overordnede risikovurderingene som har 

fått risikovurderingen «ikke akseptabel risiko» (rødt trafikklys). De andre har enten vurderingen 

«risiko må vurderes» (gult trafikklys), eller «akseptabel risiko» (grønt trafikklys). I risikovurderingen 

av RM fremgår det at det er en særlig stor risiko at systemet ikke blir brukt og at det kan forekomme 

mangler i forbindelse med risikovurderinger. Tiltak for å redusere risikoen oppgis å være 

gjennomgang av bruk av systemet i rådmannens ledergruppe, samt informasjon og opplæring.  

 

Seniorrådgiver peker i intervju på at alle tjenesteområder gjennomfører lovpålagte risikovurderinger 

på HMS-området. Helse og omsorg og utdanning gjennomfører også risikovurderinger av 
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tjenestekvalitet. Ikke alle tjenesteområder gjør dette. Seniorrådgivers vurdering er at det varierer i 

hvilken grad tjenesteområdene benytter modulen i RM for risikovurderinger. Det vil bli gjennomført 

opplæring i bruk av modulen høsten 2017, og det er lagt opp til at samtlige sektorer da skal starte 

arbeidet med å gjøre risikovurderinger i RM (intervju 23.6.17). Seniorrådgiver opplyser i epost at alle 

risikovurderinger gjøres i RM nå, men at tidligere gjennomførte risikovurderinger ikke har blitt lagt 

inn i RM. Per dags dato er det utført/påbegynt 171 risikovurderinger i RM (epost 7.11.17). 

 

Rådmannen opplyser i intervju med revisjonen at både risikovurderinger på overordnet nivå (for 

eksempel risiko for ikke å nå overordnede mål) og aggregerte risikovurderinger fra sektorene er 

viktig å gjennomføre for å sikre en helhetlig internkontroll i kommunen (telefonintervju 25.8.17). 

Seniorrådgiver opplyser at i arbeidet med de risikovurderingene på overordnet nivå som har blitt 

gjennomført så langt, har gruppen som gjennomførte den enkelte risikovurderingen vært 

sammensatt av representanter fra sektorene. Ved å gjennomføre arbeidet på denne måten tror hun 

at en helhet ivaretas, og det legges opp til at man fortsetter å jobbe med overordnede 

risikovurderinger på denne måten (epost 7.11.17). 

5.3 Revisjonens vurdering 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør være dokumenterte rutiner for overordnede 

risikovurderinger på rådmannsnivå. Slike overordnede risikovurderinger bør blant annet omfatte 

helheten i systemet for internkontroll og bygge på risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen enda ikke på plass en tilfredsstillende dokumentert rutine 

for risikovurderinger på rådmannsnivå. Ifølge rutinen for rådmannens internkontroll fra oktober 2017 

skal overordnet risikovurdering gjennomføres, men rutinen sier lite om hvordan arbeidet med 

overordnede risikovurderinger skal utføres i praksis. Kommunen har oppgitt at det allerede er 

etablert en praksis for dette. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å nedfelle denne skriftlig. 

 

Undersøkelsen viser at det så langt har blitt gjennomført totalt ni overordnede risikovurderinger i 

RM, og at det utover risikovurderinger i forbindelse med beredskap ikke tidligere har vært praksis for 

å gjennomføre overordnede risikovurderinger. Etter revisjonens vurdering er det bekymringsfullt at 

det i så liten grad har blitt gjennomført dokumenterte overordnede risikovurderinger i kommunen. 

 

Undersøkelsen viser videre at ikke alle tjenesteområder har tatt i bruk risikomodulen i RM. Av den 

overordnede risikovurderingen av RM fremgår det at kommunen vurderer det som en risiko at RM 

ikke blir brukt og at det kan forekomme mangler i forbindelse med risikovurderinger. At 

risikomodulen tas i bruk av alle tjenesteområder er etter revisjonens oppfatning viktig for at 

kommunen skal kunne gjennomføre helhetlige og godt funderte overordnede risikovurderinger. 
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6 EVALUERING OG OPPFØLGING 

Evaluering av internkontrollen på overordnet nivå og oppfølging av avvik er en viktig forutsetning for 

en god internkontroll. I det følgende vil vi se nærmere på om kommunen har dokumenterte rutiner 

for systematiske evalueringer av internkontrollen på overordnet nivå, samt om det er etablert et 

felles system for hvordan avvik fra sektorene skal meldes og følges opp.  

 

Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, legges til grunn i kapitlet: 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges internkontrollen 

opp?  

 

 Det bør være dokumenterte rutiner for systematiske 

evalueringer av internkontrollen på overordnet nivå. 

 

 Det bør være etablert et felles system for hvordan avvik 

fra de ulike tjenesteområdene skal meldes og følges opp. 

 

6.1 Systematiske evalueringer på rådmannsnivå 

I følge «Rådmannens internkontroll i Skedsmo kommune» skal internkontrollsystemet overvåkes og 

evalueres. Det er organisasjons- og personalavdelingen som har ansvar for vedlikehold og 

evaluering av internkontrollen. Avdelingen skal sørge for at revisjon av internkontrollen 

gjennomføres årlig. Revisjonen skal utføres av en tverrfaglig arbeidsgruppe (Skedsmo kommune 

2017b).  

 

Seniorrådgiver i organisasjons- og personalavdelingen opplyser i intervju med revisjonen at det 

foreløpig ikke gjøres evalueringer av internkontroll i RiskManager (RM), men at dette skal gjøres i 

RM én gang i året. Det finnes enda ikke egne rutiner og prosedyrer for dette, men det er et arbeid i 

gang med å utforme slike. Det vil også bli lagt inn en rutine i årshjulet for evaluering av 

internkontrollen. Det vises til at ny rådmann opptatt av at rutiner for evaluering kommer på plass 

(intervju 23.6.17).  

6.2 Felles system for avvikshåndtering 

6.2.1 Tilrettelegging for avviksmelding via Risk Manager 

Revisjonen observerte i sin gjennomgang av RM at systemet har en egen avviksmodul, og at 

modulen ser brukervennlig ut. Seniorrådgiver opplyser i intervju at det har kommet tilbakemeldinger 

i statusmøter med hovedkontakter i sektorene om at avviksmodulen er veldig grei å bruke (intervju 

23.6.17).  

 

Tjenesteområdene helse og omsorg og utdanning har ifølge seniorrådgiver kommet lengst i å 

benytte seg av avviksmodulen. Det pekes samtidig på at det også er disse to sektorene som har 
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mest å legge inn og som trolig også vil bruke avviksmodulen i RM i størst utstrekning (intervju 

23.6.17).  

 

Seniorrådgiver peker på at det er naturlig at det er flest avvik registrert fra helse og omsorg, også en 

del fra utdanning, mens kultur og teknisk i mindre grad har behov for å melde avvik. Det er registrert 

nærmere 2500 avvik i RM, siden RM ble tatt i bruk i 2016. Tidligere var det en rutine for å melde 

avvik i QM+. I dag meldes alle avvik i RM og QM+ er ikke lenger i bruk i Skedsmo kommune 

(intervju 23.6.17; epost 11.8.17).  

6.2.2 Følge opp avvik 

Ved revisjonens gjennomgang i RM så vi at avvik enkelt kan søkes på sektorvis og rapporter hentes 

ut. Dette fikk vi også bekreftet i intervju, da seniorrådgiver demonstrerte hvordan man for eksempel 

kunne ta ut rapport på alle innmeldte avvik siden RM ble tatt i bruk. Denne rapporten fikk revisjonen 

så tilsendt.  

 

Det er ifølge seniorrådgiver lagt opp til at rådmannen hvert kvartal eller halvår skal få rapportering 

om status for arbeidet med prosedyrer og systemer for melding av avvik. Når dette er på plass, 

legges det opp til at avvik på de ulike tjenesteområdene skal sammenfattes og formidles til 

rådmannsnivå. Rådmannen bekrefter dette i telefonintervju, og forklarer at hun var med på å utvikle 

systemet for avvikshåndtering innenfor helse- og sosialsektoren da hun tidligere jobbet der. Lederne 

gikk da igjennom avviksmeldingene to ganger i året og identifiserte områder med mye avvik. Denne 

informasjonen ble så brukt inn i budsjettprosessene. Rådmannen mener et slikt system for 

avvikshåndtering med fordel kan løftes opp på rådmannsnivå, noe hun også har erfaring med fra sin 

tid som rådmann i Fet (intervju 23.6.17, telefonintervju 25.8.17). Gjennomgang av avvik på 

rådmannsnivå er da tenkt å skje per tertial (e-post 27.11.17). 

 

I «Rådmannens internkontroll i Skedsmo kommune» fra oktober 2017, fremgår blant annet 

retningslinjer og rutiner for avvikshåndtering. Her oppgis det at: «På strategisk ledernivå skal det 

sees på trender, få oversikt over avvik som ikke er lukket. Det skal skaffes innspill på momenter 

som vedrører forebygging, ressurstilgang, standarder, kulturelle og organisatoriske tema, kvalitet og 

måloppnåelse, omdømme, standarder» (Skedsmo kommune 2017b, 3). Ledere har ansvar for å 

aggregere avvik oppover og vurdere hva som kan være trender og som bør gripes fatt i fra 

ledelsesnivå, gjennom for eksempel kompetanseheving, praktiske eller fysiske endringer, 

prosedyrer og lignende. Oversikt over avvik vil så gjennomgås i rådmannens ledermøte før hver 

tertialrapportering. Oppfølging og styringssløyfer skal sikre nødvendige tilbakemeldinger og 

justeringer, slik at rådmannen til tross for ikke å ha innsikt i alle detaljer kan ha betryggende kontroll 

(ibid). 

 

I tillegg til rutiner på overordnet nivå har revisjonen på epost fått oppgitt at hvert enkelt 

tjenesteområde har egne rutiner for avvikshåndtering (epost 11.8.17; epost 28.8.17):  

 

- Teknisk sektor:  

o Driftsavdelingen: VA-normen 
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o Plan- og bygningsavdelingen: rutiner og retningslinjer for avvik i RM  

o Geodataavdelingen: ingen egen rutine, beskrivelser ligger i dagens rutiner i RM 

o Kommunalteknisk avdeling: kvalitetshåndbok innen vei, vann og avløp gir 

retningslinjer for avvik. Denne revideres i perioden 2016/2017 for å tilpasses og være 

oppdatert da kapitlene fortløpende legges inn i RM 

- Kultursektor: ingen tilleggsprosedyrer/informasjon som ikke ligger i RM  

- Helse- og sosialsektor: Prosedyre i RM  

- Utdanningssektor: henvises til at HMS-arbeidet har særskilte moduler i RM 

- Økonomiavdelingen: Budsjettavvik meldes via månedsrapportene, i Agresso, og altså ikke 

via RM. Foreløpig prioriteres dokumentmodulen, men ser ikke bort i fra at avviksmodulen 

kan bli tatt i bruk også for økonomiarbeidet.  

 

6.3 Revisjonens vurdering 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at evaluering av internkontrollen og oppfølging av avvik, også 

på overordnet nivå i kommunen, er en grunnleggende forutsetning for en god innretning på 

internkontrollen.  

 

Ansvaret for evaluering og revisjon av internkontrollen er beskrevet i styringsdokumentet 

«Rådmannens internkontroll». Undersøkelsen viser at det foreløpig ikke finnes egne rutiner og 

prosedyrer for hvordan systematiske evalueringer av internkontrollen på rådmannsnivå skal 

gjennomføres. Dette er etter revisjonens vurdering en svakhet. Ifølge kommunen er det lagt opp til 

at det skal gjøres evalueringer av internkontrollen i RiskManager én gang i året. Det arbeides ifølge 

kommunen også med å få på plass rutiner og prosedyrer, som skal legges inn i et årshjul for 

evaluering av internkontrollen.  

 

Kommunen viser til at det er lagt opp til at rådmannen skal få rapportering om status for arbeidet 

med prosedyrer og systemer for melding av avvik hvert kvartal eller halvår. Når dette er plass 

legges det opp til at avvik på de ulike tjenesteområdene skal sammenfattes og formidles til 

rådmannsnivå. Undersøkelsen viser at det også er lagt opp til dette i rutinen «Rådmannens 

internkontroll i Skedsmo kommune». 

 

En sammenfatning av avvik på overordnet nivå i kommunen er etter revisjonens vurdering avhengig 

av en god praksis for melding av avvik på de ulike tjenesteområdene. Undersøkelsen viser at ikke 

alle tjenesteområdene i like stor grad har tatt i bruk avviksmodulen i RiskManager. Revisjonen 

mener det er viktig at det etableres en god praksis for rapportering av avvik fra tjenesteområdene. 
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LITTERATUR- OG KILDELISTE 

KS 2013. Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus? 

 

Skedsmo kommune 2016. Anskaffelse av Kvalitets- og internkontrollsystem.  

 

Skedsmo kommune 2017a. Veileder i mål- og resultatstyring. 

 

Skedsmo kommune 2017b. Rådmannens internkontroll i Skedsmo kommune.  

 

Intervju med seniorrådgiver Lajla Lyseggen 23.6.17.  

 

E-post fra seniorrådgiver Lajla Lyseggen 11.8.17. 

 

E-post fra seniorrådgiver Lajla Lyseggen 7.11.17. 

 

E-post fra seniorrådgiver Lajla Lyseggen 27.11.17. 

 

Telefonintervju med rådmann Trine Wikstrøm 25.8.17. 

 

 

  



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 24 

 

VEDLEGG – RÅDMANNENS HØRINGSSVAR

 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 25 

 

 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 26 

 

 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 27 

 

 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 28 

 

 



5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll - 17/00031-3 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll : Rapport internkontroll KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OVERORDNET INTERNKONTROLL Side 29 

 

 



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

Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune. Desember 2017

Formål
Formålet med 
undersøkelsen har vært å 
vurdere i hvilken grad 
kommunenes overordnede 
internkontrollsystem legger 
til rette for betryggende 
kontroll med 
administrasjonens 
virksomhet. 

Formål
Formålet med 
undersøkelsen har vært å 
vurdere i hvilken grad 
kommunenes overordnede 
internkontrollsystem legger 
til rette for betryggende 
kontroll med 
administrasjonens 
virksomhet. 

Integrert og formalisert 
internkontroll

Skedsmo kommune anskaffet i 
2016 et elektronisk kvalitets-
og internkontrollsystem, 
RiskManager (RM), som nå er 
i ferd med å implementeres. 
Kommunens 
internkontrollrutiner er enda 
ikke fullt ut samlet og gjort 
tilgjengelig i RM. 

Skedsmo kommunes 
internkontrollsystem omfatter 
sentrale internkontrollrutiner 
på overordnet nivå. En rekke 
dokumenter som beskriver 
oppgave- og ansvarsfordeling, 
virksomhetsstyring og 
rapportering er på plass.

Integrert og formalisert 
internkontroll

Skedsmo kommune anskaffet i 
2016 et elektronisk kvalitets-
og internkontrollsystem, 
RiskManager (RM), som nå er 
i ferd med å implementeres. 
Kommunens 
internkontrollrutiner er enda 
ikke fullt ut samlet og gjort 
tilgjengelig i RM. 

Skedsmo kommunes 
internkontrollsystem omfatter 
sentrale internkontrollrutiner 
på overordnet nivå. En rekke 
dokumenter som beskriver 
oppgave- og ansvarsfordeling, 
virksomhetsstyring og 
rapportering er på plass.

Risikovurderinger på overordnet 
nivå
Kommunen har enda ikke på plass en 
tilfredsstillende dokumentert rutine for 
risikovurderinger på rådmannsnivå, men 
har etablert en praksis for dette.

Undersøkelsen viser at det så langt har 
blitt gjennomført totalt ni overordnede 
risikovurderinger i RM, og at det utover 
risikovurderinger i forbindelse med 
beredskap ikke tidligere har vært praksis 
for å gjennomføre overordnede 
risikovurderinger. 

Undersøkelsen viser videre at ikke alle 
tjenesteområder har tatt i bruk 
risikomodulen i RM, noe som er viktig for 
at kommunen skal kunne gjennomføre 
helhetlige og godt funderte overordnede 
risikovurderinger.

Risikovurderinger på overordnet 
nivå
Kommunen har enda ikke på plass en 
tilfredsstillende dokumentert rutine for 
risikovurderinger på rådmannsnivå, men 
har etablert en praksis for dette.

Undersøkelsen viser at det så langt har 
blitt gjennomført totalt ni overordnede 
risikovurderinger i RM, og at det utover 
risikovurderinger i forbindelse med 
beredskap ikke tidligere har vært praksis 
for å gjennomføre overordnede 
risikovurderinger. 

Undersøkelsen viser videre at ikke alle 
tjenesteområder har tatt i bruk 
risikomodulen i RM, noe som er viktig for 
at kommunen skal kunne gjennomføre 
helhetlige og godt funderte overordnede 
risikovurderinger.

Revisjonens vurdering 
og konklusjon
Etter revisjonens 
vurdering er det er lagt til 
rette til rette for at 
kommunen kan få på plass 
et overordnet 
internkontrollsystem, som 
vil bidra til å sikre 
betryggende kontroll med 
administrasjonens 
virksomhet. Samtidig viser 
undersøkelsen at mye 
arbeid gjenstår før dette 
er på plass, og at det 
derfor er svakheter i 
systemet slik det nå 
fremstår.

Revisjonens vurdering 
og konklusjon
Etter revisjonens 
vurdering er det er lagt til 
rette til rette for at 
kommunen kan få på plass 
et overordnet 
internkontrollsystem, som 
vil bidra til å sikre 
betryggende kontroll med 
administrasjonens 
virksomhet. Samtidig viser 
undersøkelsen at mye 
arbeid gjenstår før dette 
er på plass, og at det 
derfor er svakheter i 
systemet slik det nå 
fremstår.

Anbefalinger
Arbeidet med å implementere et overordnet internkontrollsystem må intensiveres og følges nøye opp når det gjelder:
1. Implementering og bruk av RiskManager
2. Gjennomføring av risikovurderinger både på tjenesteområder og overordnet nivå
3. Overordnede evalueringer av internkontrollen som også bygger på avviksmeldinger fra tjenesteområdene

Anbefalinger
Arbeidet med å implementere et overordnet internkontrollsystem må intensiveres og følges nøye opp når det gjelder:
1. Implementering og bruk av RiskManager
2. Gjennomføring av risikovurderinger både på tjenesteområder og overordnet nivå
3. Overordnede evalueringer av internkontrollen som også bygger på avviksmeldinger fra tjenesteområdene

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 14.2017

Evaluering og oppfølging
Undersøkelsen viser at det foreløpig ikke 
finnes egne rutiner og prosedyrer for 
hvordan systematiske evalueringer av 
internkontrollen på rådmannsnivå skal 
gjennomføres.

Kommunen viser til at det er lagt opp til at 
rådmannen skal få rapportering om status 
for arbeidet med prosedyrer og systemer 
for melding av avvik hvert kvartal eller 
halvår. Når dette er plass legges det opp 
til at avvik på de ulike tjenesteområdene 
skal sammenfattes og formidles til 
rådmannsnivå.

Undersøkelsen viser at ikke alle 
tjenesteområdene i like stor grad har tatt 
i bruk avviksmodulen i RiskManager.

Evaluering og oppfølging
Undersøkelsen viser at det foreløpig ikke 
finnes egne rutiner og prosedyrer for 
hvordan systematiske evalueringer av 
internkontrollen på rådmannsnivå skal 
gjennomføres.

Kommunen viser til at det er lagt opp til at 
rådmannen skal få rapportering om status 
for arbeidet med prosedyrer og systemer 
for melding av avvik hvert kvartal eller 
halvår. Når dette er plass legges det opp 
til at avvik på de ulike tjenesteområdene 
skal sammenfattes og formidles til 
rådmannsnivå.

Undersøkelsen viser at ikke alle 
tjenesteområdene i like stor grad har tatt 
i bruk avviksmodulen i RiskManager.
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Arkivsak-dok. 17/00031-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - 
TJENESTEPERSPEKTIV 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller del 2 av forvaltningsrevisjon på internkontroll i henhold til 
diskusjonen i møtet, og ber revisjonen legge frem forslag til prosjektplan til 
marsmøtet.  
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/plan_for_forvaltningsrevisjon_2016_-
_2020_skedsmo.pdf  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vil i denne saken bestille del 2 av forvaltningsrevisjon på 
internkontroll. Prosjektet skal sees i sammenheng med del 1, Forvaltningsrevisjon 
Overordnet internkontroll som er behandlet i en annen sak i møtet. 
 
I forbindelse med arbeidet med overordnet analyse, har utvalget pekt på følgende 
mulige vinklinger: 
 
Økonomirapportering: Er økonomirapportene et godt styringsverktøy, og gir de 
tilstrekkelig/korrekt informasjon? Dersom rapportene ikke gir korrekt og/eller 
tilstrekkelig styringsinformasjon, er det risiko for at ressursene ikke utnyttes effektivt 
gjennom året, noe som igjen kan føre til at produksjonen av tjenester ikke blir 
optimal. 
 
Anskaffelser: Følges anskaffelsesregelverket? Eller bruker de ansatte 
rammeavtalene?  Kommunen er en stor innkjøper, og feil bruk av 
anskaffelsesregelverket og rammeavtaler kan føre til økte utgifter for kommunen. 
 
IKT-sikkerhet: Dette kan gå både på revisjon av IT-systemene og internkontroll. Et 
slikt prosjekt kan også handle om sårbarhet ved digitalisering i ulike tjenester. En 
annen vinkel er å sjekke om personsikkerhet er ivaretatt.  
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Kommunen vurderer nå alle fagsystemene sine i forbindelse med sammenslåingen til 
Lillestrøm kommune. En revisjon av IT-systemene synes derfor ikke aktuell nå. 
 
Svakheter i kommunens håndtering av personsikkerhet er risikofylt. Kommunen er 
forpliktet til å implementere et nytt regelverk som ivaretar personsikkerheten (GDPR-
direktivet) fra mai 2018. Dette regelverket har også sanksjoner i form av bøter og 
annet dersom kommunen ikke oppfyller forpliktelsene sine. Etter sekretariatets 
vurdering bør en eventuell forvaltningsrevisjon av kommunens håndtering av 
personsikkerhet avvente til etter at direktivet har trådt i kraft. Kontrollutvalget kan 
imidlertid be rådmannen om en orientering om hvordan direktivet er planlagt 
implementert.  
 
IKT og effektivitet Digitalisering anses å være ett av de viktigste virkemidlene som 
kommunene kan ta i bruk for å effektivisere tjenesteproduksjonen. Dersom 
kommunen ikke tar i bruk digitale verktøy vil produksjonen av tjenester kunne bli 
lavere. Kontrollutvalget har tidligere stilt spørsmål ved om kommunen klarer å hente 
ut de planlagte gevinstene ved digitaliseringsprosjekter som er gjennomført. 
 
Kvalitet i tjenesteproduksjonen God internkontroll på tjenestenivå er en forutsetning 
for å overvåke og utvikle kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Det er neppe ressurser 
til å undersøke internkontrollen i alle sektorer, slik at kontrollutvalget må vurdere 
hvilke sektorer hvor det er størst risiko for brukerne ved at internkontrollen ikke er 
god.  
 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og avgrenser prosjektet i møtet, og at 
revisjonen kommer tilbake med et forslag til prosjektplan. 
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Arkivsak-dok. 16/00032-45 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REVISJONEN ORIENTERER 

 

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

 
Saksframstilling: 
Romerike revisjon vil gi en muntlig orientering om interimsrevisjon i møtet, foruten en 
orientering om det løpende revisjonsarbeidet, og andre aktuelle saker som ellers ikke 
står på dagsorden. 
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Arkivsak-dok. 17/00040-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

STATUS I ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN - 
ORIENTERINGSSAK 

 

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

 
Saksframstilling: 
Fellesnemda avholder møte 17. januar. Innkalling med saksfremlegg kan 
leses på felles nettside https://knr3.no/Fellesnemnda/Politisk-
motekalender/Fellesnemnda-for-Fet-Skedsmo-og-Sorum/#moter/2018/5/49  Møtene 
overføres på nett-tv, se https://knr3.kommunetv.no/no/archive/1  
 
Kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum avholder felles møte 5.februar. Følgende 
saker står på agendaen: 

 Orientering fra fellesnemda. Ut over en orientering om hva som faktisk skjer 
ønsker kontrollutvalgene at orienteringen også tar for seg hvilke utfordringer 
man har møtt i prosessen, og hva som går bra i forhold til den prosessen som 
er lagt.  

 Orientering om driften og utfordringer fra Nedre Romerike vannverk IKS 
 
 
KS har publisert en artikkel om endringer i kommunekartet pr.1.1.2018, se 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-
demokrati/kommunereformen/kommunekartet-i-endring/  
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Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSRAPPORT 2017 SKEDSMO KONTROLLUTVALG 

 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 
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. kommuneloven og forskrift om
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres so m kontroll og tilsyn, men kan
ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte
organer.

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som
f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter et ter selskapskontroller
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger.
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kon trollutvalgets virksomhet i 2017 .

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOM H ET

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

Medlem Varamedlem
Trine Wollum, leder (H) Inger Storholt (H)
Øyvind Skaarer , 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 Bergedal (FRBBL)

Kjell Tore Wirum har søkt om fritak fra kontrollutvalget. Kommunestyret vil
behandle søknaden 24.1.2018.

2.2 Møter og saker
I løp et av 2017 , har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 98 saker.
Dette er ett møte mer enn i 2016 . Antall saker har også økt, fra 76 saker i
2016 . Hvilke saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er
fulgt opp går fram av vedlegget til å rsrapporten.

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
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og får innspill til saker fra and re i tillegg til saker knyttet til revisjon og
selskapskontroll.

Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn.
Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon er de mest
vanlige kontrollformene som kontrollutvalge t 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 b e 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 som krever
lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra
rådmannen, er plassert nederst i trappa.

En gjennomgang av hvilke saker kontrollutvalget har hatt til behandling i
2017 , viser følgende fordeling:

Tiltak/kontrollform Antall saker

Orienteringer 10

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 10

Selskapskontroll 5

Regnskapssaker 3

Virksomhetsbesøk 2

Henvendelser 3

Oppfølging av tilsyn 1
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De øvrige sakene vil bli kommentert nedenfor.

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 t il behandling. Deltakelse fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er
godt orientert om den løpende virksomhet i kommunen.

Kontrollutvalget har fått en rekke orientering er fra rådmannen i løpet av
2017 . I februar fikk utvalget en orientering om effekt av IKT - investeringer,
og besluttet å vurdere dette temaet i forbindelse med bestilling av del 2 av
forvaltningsrevisjon en på internkontroll i 2018. I mars møtet fikk utvalget en
orientering om kommunens system for behandling av tips og varsling.
Utvalget har f ått flere orienteringer om kommunens informasjon til
innbyggerne på Holt/Vestviollen. En sak som også vil bli fulgt opp i 2018.
Utvalget har også fått orienteringer om medarbeider - undersøkelsen.

Kontrollutvalget ønsker å få mer kunnskap om økonomistyring , og har bedt
om å få orientering er om tertialrapport ene .

3.2 Følge opp tilsyn fra andre
Kontrollutvalget har fulgt utviklingen i barnevernet over tid, og har fått
orienteringer om status fra barnevernleder. Dette har bakgrunn i at
Fylkesmannen gjennomfø rte et tilsyn med barnevernet i Skedsmo, og
avdekket mange avvik. Disse er nå lukket. I 2017 var utvalget også på
virksomhetsbesøk hos barnevernet.

Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets
sakslister og legger frem for kontr ollutvalget rapporter som er interessante. I
marsmøtet ble Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av
pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015 fra Helsetilsynet fulgt
opp. I juni ba utvalget om en orientering om hvordan kom munen har fulgt
opp Fylkesmannens tilsyn ved Stav skole.

Rapporter etter tilsyn fra Fylkesmannen vil heretter bli lagt frem i de
respektive hovedutvalgene for behandling.

3.3 Virksomhetsbesøk
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk i Stillverksv eien
ressurssenter i forbindelse med avviklingen av marsmøtet , og ved
barneverntjenesten ved avvikingen av junimøtet .
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3.4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en
betryggen de måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene
skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god
kommunal revisjonsskikk.

Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget i mai.
Økonomi - direktøren redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål.
Romerike revisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning.

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskap et for 2016 ,
men merket seg at kommunens lånegjeld er høy, noe s om kan begrense
kommunens økonomisk e handlingsrom. Kontrollutvalget merket seg også at
rådmannen i Handlingsplanen 2017 – 2019 har varslet at han vil foreslå
måltall for lånegjelden i neste rullering av handlingsprogrammet.

Kontrollutvalgets utt alelse ble oversendt kommunen 9. mai 2017 .

3.5 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget bestilte en f orvaltningsrevisjon på eiendomsskatt i 2016 som
ble levert til aprilmøtet (sak 25 /16). Kontrollutvalget utsatte imidlertid
behandlingen av rapporten i påvente av ytter ligere undersøkelser, og bestilte
undersøkelse av følgende:
• hvilken praksis som ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i

sakkyndig nemd.
• kommunens besiktigelse av eiendom
• kommunens behandling av boliger med høy standard

Ett viktig funn er at eien dommer som har fått nedsatt takst som følge av
klage ikke likebehandles med andre åpenbart likeartede eiendommer hvor
det ikke er klaget. Rådmannen vil gjennomføre en analyse for å sikre
likebehandling av slike eiendommer. Kontrollutvalget vil følge opp sa ken i
2018. Rapportene fra begge undersøkelsene ble behandlet i desembermøtet,
og er oversendt kommunestyret for behandling.

I mars bestilte kontrollutvalget behandlet kontrollutvalget
forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, delleverans e 1,
overordnet internkontroll. Rapporten ble levert før jul, og vil bli behandlet i
januar 2018.

I september behandlet kontrollutvalget etter - revisjon av forvaltningsrevisjon
på Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Revisjonen
vi ste at anbefalingene i revisjonsrapporten fra 2014 nå er fulgt opp. Utvalget
merket seg at det har tatt lang tid å etterkomme anbefalingen om å vurdere
behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig
vedlikeholdsstrategi
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3.6 S elskapskontroll
I september bestilte kontrollutvalget en selskapskontroll i Krisesenteret. I
november bestilte kontrollutvalget selskapskontroll i NRV IKS og NRA IKS,
samt en revisjonsundersøkelse av KAD. Rapportene blir levert i 2018.

Kontrollutvalget be handlet selskapskontroll i Strandveien 1 i desembermøtet.
Rapporten er oversendt kommunestyret for behandling. I samme møte
bestilte kontrollutvalget en eierskapskontroll av Skedsmo kommunes
eierforvaltning.

3.7 Henvendelser
Ko ntrollutvalget har behandl et to henvendelser i løpet av året , hvorav en er
unntatt offentlighet . Henvendelse angående lovlighetskontroll - orientering
om kommunens praksis rundt tildeling av økonomisk bistand til dekning av
husleie ble behandlet i august - og septembermøtet. K ontrol lutvalget
besluttet seg for ikke å gå videre med saken etter å ha fått en orientering fra
rådmannen .

Utvalget har mottatt henvendelser angående eiendomsskatt som vil bli
sluttbehandlet i 2018.

3.8 Kommunereformen
Sørum, Fet og Skedsmo kommuner har vedta tt at de skal slå seg sammen
fra 2020. Kontrollutvalget har en fast sak som orienterer om status i arbeidet
med kommunereformen.

I mai innstilte kontrollutvalget på at Romerike revisjon skal re videre
fellesnemndas regnskap. Felles kommunestyremøte 20.6.2 017 behandlet
saken.

Lederne i de tre kontrollutvalgene har hatt 4 felles møter for bl.a. å
planlegge felles seminar og fellesmøte.

I oktober ble det holdt felles seminar og fellesmøte i kommunestyresalen i
Sørum rådhus for kontrollutvalgene i Sørum, Fe t og Skedsmo. På seminaret
holdt KS Advokatene et foredrag om å bygge en ny kommune - oversikt over
den juridiske side av prosessen. Programledelsen i nye Asker kommune holdt
foredrag om erfaringer så langt med å bygge «nye Asker kommune». Til slutt
holdt kontrollutvalgsleder for Nøtterøy kommune et foredrag om erfaringer
fra en kontrollutvalgsleder i en sammenslåingsprosess. På fellesmøtet ble det
behandlet sak om gjennomgang av planer for forvaltningsrevisjon,
informasjon fra Fellesnemnda til kontrollutva lgene, behovet for fellesmøter
og eventuelt.
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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. Kontrollutvalg et mener at det er en forsvarlig
revisjonsordning.

I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget
holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet.

Kontro llutvalget fikk orientering om overordnet revisjonsstrategi for
inneværende år i okto bermøtet . Revisjonen rapporterer for øvrig muntlig om
revisjonsarbeidet i hvert møte.

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

5 Budsjettbehandling
K ontrollutvalget utarbeidet fors l a g til budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet
i kommunen i september møtet . For 2018 har forslaget har en ra mme på
kr 4 182 000 , - . Forslaget følge r formannskapets innstilling til kommunens
budsjett ved kommunestyrebehandlingen.

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

Kontr ollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget februar 2017
og i kommunestyret i mars 2017 (sak 17/35). Årsplan for 2018 ble behandlet
i utvalget i desember og er oversendt kommunestyret for behandling .

7 Øv rige aktiviteter
Kontrollutvalget deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 . Det er
avholdt to samlinger for alle kontrollutvalgslederne på Romerike i 2017. Den
11 januar ble det avholdt ledersamling på Jessheim, og den 29 august i
Lillestrøm. Tema fo r begge samlingene var blant annet selskapskontroll.

8 S ekretariats funksjonen
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Skedsmo kommune har i 2017 blitt
ivaretatt av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.
Kontrollutvalgets sekretariat har fram ti l 31.12 .17 brukt 325 timer i
kontrollutvalget i Skedsmo kommune. I tillegg kommer ca. 3 ,5 timer til reise
til og fra møtene. Fordelingen på oppgaver ser slik ut:
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Oppgaver 2015 2016 2017
Saksbehandling 184 249 236
Møter i utvalget
Kommunereform

39 4 3 47
42

223 292 325

Det er brukt flere timer i 2017 . Dette skyldes i hovedsak arbeidet med
kommunereformen.

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

I februarmøtet la sekretariatet frem en sak i kontr ollutvalget om uttalelse om
sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). I kontrollutvalget i
Nittedal var det ikke flertall for fusjon. Styret har etter dette fått i oppdrag
fra representantskapet å utarbeide forslag til strategi for selskapet. Den vil
bli sendt eierkommunene til behandling i 2018.

9 Avsluttende kommentarer
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll - og tilsynsfunksjonen i
kommunen på vegne av kommunestyr et, 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 22.1 2017 ,

Trine Wollum
leder kontrollutvalget

Mona M oengen
sekretariatsleder
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VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2017 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 
Oppfølging Behandlet Ferdig 

6.2.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 
godkjennes. 

     

 2/17 Orientering fra rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

     

 3/17 Orientering om effekt av IKT-investeringer 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering, og vil 
vurdere temaet i forbindelse 
med bestilling av del 2 på 
forvaltningsrevisjon på 
internkontroll. 

     

 4/17 
Henvendelse til kontrollutvalget - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 13  

Kontrollutvalget har sjekket ut 
kommunens håndtering av de 
problemstillinger som er reist i 
henvendelsen, og de 
vurderinger som kommunen 
har lagt til grunn i denne 
forbindelse. Utvalget går ikke 
videre med saken. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 5/17 
Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike 
om plan for selskapskontroll 2017-2020 

1. Kontrollutvalget 
godkjenner opplegget og 
tidsplanen for arbeidet 
med selskapskontroll, og 
gir sekretariatet fullmakt 
til å koordinere 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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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.  

 6/17 

Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Kontrollutvalget bestiller en 
etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor 
sjekke ut i hvilken grad 
kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 7/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 8/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 vedtas med de 

Utskrift sendt 
7.2.17 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
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endringer som kom frem i 
møtet og oversendes 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til 
orientering. 

17/35 

 9/17 

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

Kontrollutvalget i Skedsmo 
støtter sammenslåingen med 
de forutsetninger som ligger til 
grunn i utredingen. Utvalget 
ønsker ikke å legge føringer 
for lokaliseringen så fremt det 
ikke fører til økte kostnader. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 10/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 11/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.3.17 12/17 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 
06.02.2017 godkjennes. 
 

     

 13/17 
Oppfølging av tilsyn med samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 2015 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 14/17 
Årlig orientering om kommunens system for og 
behandling av varsling 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 15/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering.  

 
 

     

 16/17 
Forvaltningsrevisjon internkontroll - 
prosjektplan på delleveranse 1, overordnet 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjon av 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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internkontroll internkontroll i Skedsmo 
kommune, delleveranse 1, 
overordnet internkontroll i 
henhold til prosjektplanen. 
Revisjonen gjennomføres 
innenfor en ramme på 400 
timer. Kontrollutvalget ber 
revisjonen komme tilbake til 
møtet 3.4. med en revidert 
fremdriftsplan med sikte på 
tidligere leveranse. 
 

 17/17 Orientering fra revisor Saken tas til orientering.      

 18/17 Referater  

Kontrollutvalget ber om å få 
en orientering om kommunens 
oppfølging etter 
Fylkesmannens tilsyn med 
Stav skole i forbindelse med 
utvalgets oppfølging i juni 
2017 av 
forvaltningsrevisjonsrapporten 
Tilpasset opplæring i 
Skedsmo.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 19/17 Eventuelt  

Kontrollutvalget ønsker å få 
kopi av informasjonsskrivet til 
innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre 
ønsker utvalget informasjon 
om hvilke rutiner kommunen 
har i forhold til slike saker, og 
hvordan man har oppfylt den 
så lang. Dette legges frem som 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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egen sak i neste møte.  

 20/17 
Orientering - Stillverksveien ressurssenter Kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 
     

3.4.2017 21/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 
godkjennes.  

     

 22/17 
Orientering om kommunens informasjon til 
innbyggere på Holt/ Vestvollen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

     

 23/17 
Status for det administrative arbeidet i 
forbindelse med kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

     

 24/17 
Kontrollutvalgets oppgaver ved 
kommunesammenslåing 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 

     

 25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  

1. Kontrollutvalget utsetter 
behandlingen av rapporten 
i påvente av ytterligere 
undersøkelser. 

2. Kontrollutvalget bestiller 
en undersøkelse av  
 hvilken praksis som 

ble lagt til grunn for 
fastsettelse av takst i 
sakkyndig nemd.  

 kommunens 
besiktigelse av 
eiendom  

 kommunens 
behandling av boliger 
med høy standard 

3. Revisjonen legger frem en 
prosjektplan til neste møte. 
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 26/17 Orientering fra revisor  
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 27/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 28/17 Eventuelt 

Sak om oppfølging av 
lovlighetskontroll settes opp til 
behandling i neste møte 
 

     

8.5.2017 29/17 Godkjenning av protokoll Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
3.4.2017 godkjennes. 

     

 30/17 
Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 31/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2016 Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget ber Romerike 
revisjon komme tilbake med 
informasjon om avvik av ikke 
vesentlig art og avvik på 
særattestasjoner i neste møte.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
Skedsmo kommunes årsregnskap 
2016 vedtas med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 32/17 
Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet 
og Sørum kommuner 

Kontrollutvalget innstiller på at 
Romerike revisjon velges som 
revisor for fellesnemda. Dette ligger 
innenfor dagens revisjonsoppdrag. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

 Kommunestyret 
20.6.2017 sak 
17/109 

  

 33/17 
Henvendelse angående oppfølging av 
lovlighetskontroll 

Kontrollutvalget utsetter saken 
til neste møte. 
 

     

 34/17 
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - 
oppfølgende undersøkelse 

Kontrollutvalget godkjenner 
prosjektplanen for undersøkelsen. 
 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 35/17 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til      
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orientering. 

 36/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 37/17 Eventuelt 

Utvalget kommer tilbake til 
spørsmålet om utvalget bør ha et fast 
punkt på sakskartet med status på 
kommunesammenslåing.  
i neste møte i egen sak. 
 
Utvalget vil drøfte bestilling av en 
bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 2017 i 
neste møte.  

     

19.6.2017 38/17 Samtale med rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 39/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring 
Skedsmo 

Kontrollutvalget tar 
rådmannens orientering om 
arbeidet med oppfølging av 
revisjonsrapporten til 
orientering. 

     

 40/17 Orientering om oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på 
Stav skole 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 41/17 Orientering om 1. tertialrapport 2017 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 42/17 Orientering fra barnevernet 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 43/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
8.5.2017 godkjennes med de 
merknader som fremkom i møtet. 

     

 44/17 Drøfting av bestilling av en bredere sak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen 2017  

Kontrollutvalget ber sekretariatet 
utforme forslag til bestilling til neste 
møte. 
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 45/17 Henvendelse angående lovlighetskontroll - utsatt fra 
forrige møte 

Kontrollutvalget ber rådmannen om 
en orientering om de to første 
punktene i henvendelsen til neste 
møte. 

     

 46/17 Reglement for kontrollutvalget 
Sekretariatet tar inn utvalgets 
innspill. Kontrollutvalget kommer 
tilbake til saken i neste møte. 

     

 47/17 Status for kommunereform – behovet for fast punkt på 
dagsorden 

Kontrollutvalget ønsker å ha en fast 
sak om orientering om status i 
arbeidet med kommunereformen.  

     

 48/17 Regnskapet 2016 - orientering om funn av ikke vesentlig 
art 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

     

 49/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 50/17 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  Saken ble utsatt til neste møte      

 51/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 
AS - prosjektplan 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll i Strandveien 1 
AS vedtas. 
 

     

 52/17 Referater  
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 53/17 Eventuelt Ingen vedtak      

4.9.2017 

 

 
54/17 

Henvendelse angående lovlighetskontroll - 
orientering om kommunens praksis rundt 
tildeling av økonomisk bistand til dekning av 
husleie 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

 

     

 

 
55/17 

 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 19.6.2017 
godkjennes. 

     

 

 
56/17 

 
Reglement for kontrollutvalget 

Kontrollutvalget godkjenner 
reglementet med de endringer som 
fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
• Kommunestyret vedtar 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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reglement for kontrollutvalget 

 

 
57/17 

Forslag til bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 

1. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en 
redegjørelse om 
medarbeiderundersøkelsen
, hvor resultatene 
operasjonaliseres på 
sektornivå og direkte 
underliggende nivå, 
forutsatt at dette ikke 
kommer i konflikt med 
respondentenes 
anonymitet.  

2. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en 
datasammenstilling med 
tidligere 
medarbeiderundersøkelser 
for hvordan utvikling/trend 
har vært over tid. 

3. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en oversikt 
over utvikling/trend i 
korttids- og 
langtidsfraværet 
sammenlignet med 
fraværet mellom heltids- 
og deltidsstillinger.   

 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 
 

58/17 
Orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
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59/17 

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2018 

1. Følgende forslag til budsjettet 
for kontroll- og 
tilsynsordningen for Skedsmo 
kommune vedtas og oversendes 
kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 
 

 Budsjett 
2018 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

 145 000 

Abonnementer     3 000 
Møteutgifter       5 000 
Kurs     35 000    
Sum kontrollutvalget     188 000 
Kjøp av tjenester 70 000 
Sekretærfunksjonen   360 000 
Revisjonen  3 564 000 
Totalt  4 182 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets 

innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for 
Skedsmo kommune 2018. 

 

Utskrift sendt 
5.9.17 

   

 

 
60/17 

Etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold 

1. Kontrollutvalget har 
merket seg at 
anbefalingene i 
revisjonsrapporten 
«Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, RRi 
september 2014» nå er 
fulgt opp. Utvalget har 
videre merket seg at det 
har tatt lang tid å 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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etterkomme anbefalingen 
om å vurdere behovet for 
en overordnet og 
fullverdig 
eiendomsstrategi, herunder 
flerårig 
vedlikeholdsstrategi.  

2. Kontrollutvalget ber 
rådmannen om å få seg 
forelagt saken om 
eiendomsstrategi som skal 
legges frem for 
kommunestyret. 

 

 

 
61/17 

Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget prioriterer 
forvaltningsrevisjon på 
Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning hvor 
opplæring av 
representantskapsmedlemmer, 
rådmannens rolle og 
mandatering av 
representantskapsmedlemmer 
skal være sentrale tema i 
tillegg til en oversikt over 
kommunens forvaltning av 
eierskap og interkommunalt 
samarbeid. Kontrollutvalget 
ber om prosjektplan til møtet i 
oktober eller november. 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 
 

62/17 
Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Kontrollutvalget tar rapporten 

til orientering.  
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Romerike revisjon 

 

 
63/17 

 
Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 

Kontrollutvalget tar 
revisjonens engasjementsbrev 
til orientering. 

     

 

 
64/17 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet 

Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisors 
egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering. 

     

 
 

65/17 
 

Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 
 

66/17 
 

Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 

 
67/17 

Eventuelt Kontrollutvalget ber 
rådmannen om at det heretter 
gis informasjon om hvilke 
møter utvalget får godtgjøring 
for ved utbetaling av 
møtegodtgjørelse. 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 

68/17 Selskapskontroll Krisesenteret - prosjektplan 1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningskontroll og 
oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS. 
Vedlagte prosjektplan 
vedtas.  

2. Prosjektet leveres medio 
desember 2017, og 
gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer. 

3. Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisors 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering.  

9.10.2017 69/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 70/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 4.9.2017 
godkjennes. 

     

 71/17 
Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering, og 
kommer tilbake til behandling 
av saken i desembermøtet. 

     

 72/17 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 

Kontrollutvalget tar 
overordnet revisjonsstrategi 
for regnskapsrevisjon 2017 for 
Skedsmo kommune til 
orientering. 

     

 73/17 
Orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 74/17 
Eiendomsstrategi Skedsmo kommune 2018-
2030 sak til orientering 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 75/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 76/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 77/17 Eventuelt Møtedatoene for 2018 vedtas.      

27.11.17 78/17 
Redegjørelse knyttet til 
medarbeiderundersøkelser i Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 79/17 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 9.10.2017 
godkjennes med de merknader 
som fremkom i møtet. 
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 80/17 
Orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 81/17 Erfaringer med kontrollutvalgsarbeidet 2017 

Kontrollutvalget drøftet siste 
års erfaringer og vil jobbe 
videre med 
bestillerkompetanse i 2018. 
 

     

 82/17 Møteplan 2018 

Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar 
følgende møteplan for 2018:  
22.1 
5.2 Felles 
12.3 
24.4 Felles 
8.5 
18.6 
20.8 
3.9 Felles 
8.10 
19.11 
4.12 Felles 
 
Fellesmøtene starter kl. 14.00. 
De øvrige møtene starter kl. 
16 bortsett fra 22.1 som starter 
kl. 8.00. 
 

     

 83/17 
Presentasjon av rapport etter utført 
selskapskontroll i Strandveien 1 AS 

Kontrollutvalget tar 
presentasjonen til foreløpig 
orientering og kommer tilbake 
til behandling av saken i neste 
møte. 
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 84/17 
Skedsmo kommunes eierforvaltning - 
prosjektplan 

Revisjonen legger frem en 
revidert prosjektplan til neste 
møte. 

Utskrift sendt 
28.11.17 

    

 85/17 Bestilling av selskapskontroller 2018 

1. Kontrollutvalget bestiller 
eierskapskontroll i Nedre 
Romerike Vannverk IKS 
og Nedre Romerike 
Avløpsanlegg IKS. 

2. Kontrollutvalget bestiller 
en revisjonsundersøkelse 
av Kommunal døgnenhet, 
KAD.  

3. Kontrollutvalget gir 
sekretariatet fullmakt til å 
koordinere bestillingene til 
Romerike Revisjon IKS. 

 

Utskrift sendt 
28.11.17 

    

 86/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 87/17 Referater 

Kontrollutvalget ber 
rådmannen om å få en 
orientering om 
kommunikasjon med 
innbyggerne på Brånås. For 
øvrig tar utvalget tar saken til 
orientering. 

     

 88/17 Eventuelt Ingen vedtak     

12.12.2017 89/17 
Orientering fra Romerike revisjon om 
undersøkelser av brukernes tilfredshet 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 90/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 
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27.11.2017 godkjennes.  

 91/17 
Forvaltningsrevisjon og undersøkelse om 
eiendomsskatt i Skedsmo kommune 

1. Kontrollutvalget tar saken 
til orientering. 

2. Saken oversendes 
kommunestyre med 
følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar 
forvaltningsrevisjo
n og undersøkelse 
om eiendomsskatt 
til orientering. 

b. Kommunestyret 
ber 
administrasjonen 
tydeliggjøre 
hvordan 
retningslinjene for 
fastsettelse av 
takster og 
klagebehandling 
skal forstås av de 
aktuelle instansene 
i kommunen.  

c. Kommunestyret 
ber 
administrasjonen 
legge til rette for at 
skatteyter gjøres 
bedre kjent med de 
prinsippene som 
ligger til grunn for 
fastsettelse av selve 
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taksten på 
eiendommen. 

d. Kommunestyret 
ber 
administrasjonen 
sørge for at 
nedsettelse av takst 
som følge av 
medhold på klager 
får tilsvarende 
konsekvens for 
åpenbart likeartede 
eiendommer hvor 
det ikke er fremsatt 
klage. 

3. Kontrollutvalget viser til 
rådmannens høringssvar til 
forvaltningsrevisjonsrappo
rten fra mars 2017 hvor 
rådmannen varsler at det 
vil bli gjennomført en 
analyse for å sikre at 
åpenbart likeartede 
eiendommer hvor det ikke 
er fremsatt klage, 
likebehandles med 
eiendommer som har fått 
nedsatt takst som følge av 
medhold på klage. 
Kontrollutvalget ber om å 
få analysen oversendt.  

4. Kontrollutvalget innhenter 
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tilbakemelding fra 
administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er 
fulgt opp høsten 2018. 

 92/17 Selskapskontroll Strandveien 1 AS 

Kontrollutvalget tar rapporten 
til orientering og oversender 
den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten 
til orientering 
 

    

 93/17 
Skedsmo kommunes eierforvaltning - revidert 
prosjektplan 

1. Kontrollutvalget bestiller 
eierskapskontroll av 
Skedsmo kommunes 
eierforvaltning i henhold 
til prosjektplanen og 
utdyping i møtet. 

2. Revisjonen gjennomføres 
innenfor en ramme på 300 
timer. Rapporten leveres 
1.6.2018. 

 

    

 94/17 Årsplan 2018 for Skedsmo kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar 
den foreslåtte årsplanen 
for 2018, med de 
endringer som fremkom i 
møtet.  

2. Saken sendes 
kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
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kontrollutvalgets 
årsplan for 2018 til 
orientering. 

 

 95/17 
Status i arbeidet med kommunereformen - 
orienteringssak 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

    

 96/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 97/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 98/17 Eventuelt Ingen vedtak     
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00033-35 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Saker til behandling 2018 
2. Rapport fra tilsyn med kommunens tjenester til personer over 18 år med 

samtidig rusproblem og psykisk lidelse i Skedsmo kommune 2017. 
3. KMDs effektivitetsbarometer, se https://www.nrk.no/norge/her-er-norges-mest-

og-minst-effektive-kommuner-1.13824081  
4. Skatteinngang desember 2017 

 
Saksframstilling: 
Skedsmo kommune er på 4. plass i KMDs effektivitetsbarometer, og ligger likt med 
Lørenskog, og foran kommuner som Trondheim og Bergen. 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 3.1 . 2018

Oversikt over saker til behandling 2018
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

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

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

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

22 . januar kl 8 Signere Godkjent protokoll for 27.11.,
Orientering fra rådmannen – risikobildet og varsling .
Orientering fra rådmannen om kommunikasjon med innbyggerne på
Brånås. Kl. 9
Forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll. Delleveranse 1,
overordnet perspektiv.
Bestilling av FR del 2 internkontroll. Effekt av IKT investeringer sak 3/17
vil bli vurdert ifm dette.

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

5 . f ebruar
Kl. 14

Fellesmøte

Orientering fra fellesnemda

Orientering fra vannverket

5. februar
Kl. 16.30

Selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS
Besvare henvendelser om eiendomsskatt. Sekretariatet lager en sak
med forslag til svarbrev.

12 . mars
Kl 16

Virksomhetsbesøk
Tjenestekontoret

Orientering og omvisning Tjenestekontoret

Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020

24. april
Kl 14

Fellesmøte

Orientering fra administrativt delprosjekt – interkommunal samarbeid,
eierskap

24 . april
kl 16

Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om
hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn
med funksjonshemming. Sak 39/17
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 3.1 . 2018

Møte Saker

Tilsyn fra Fylkesmannen på rus. Rapport ferdig tidlig 2018 .

8 . mai
Kl. 14

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2017 .

Bestillingsdialog Forvaltningsrevisjon

18 . juni
Kl. 8

Orientering om 1. tertialrapport
eierskapskontroll av Skedsmo kommunes eierforvaltning , sak 93/17

20. august

Kl 16

3.september

Kl 14

Fellesmøte

Oppfølging av FR og undersøkelse eiendomsskatt. Sak 91/17

3 .september

Kl. 16

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

8 . o ktober

Virksomhetsbesøk
vannverket Sjekk

med RRi

Kl. 16

Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Bestillingsdialog forvaltningsrevisjon

19 . november

Kl. 16

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

4. desember

Kl 14 Fellesmøte

4 . desember

Kl. 16

m ed middag

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Ikke berammet Rapport fra rådmannen eiendomsskatt



10/18 Referater - 16/00033-35 Referater : Saker til behandling Skedsmo 2018

KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 3.1 . 2018

Møte Saker

Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike
Avløpsanlegg IKS.
R evisjonsundersøkelse av Kommunal døgnenhet, KAD.
Innstille på valg av revisor til den nye kommunen.

Eierskapskontroll av Norasondegruppen AS mot slutten av perioden.

Virksomhetsbesøk Krisesenteret

2019 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet
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Rapport fra tilsyn med kommunens tjenester til personer over 18 år med 
samtidig rusproblem og psykisk lidelse i Skedsmo kommune 2017 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

  

Sammendrag 

1. Innledning 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

3. Gjennomføring 

4. Hva tilsynet omfattet 

5. Lovbrudd og funn 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 

7. Regelverk 

8. Dokumentunderlag 

9. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag 

Tilsynet er gjennomført etter metoden systemrevisjon og denne rapporten beskriver funn fra tilsynet. 

Under tilsynet ble det undersøkt om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) 

legger til rette for og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og 

psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og 

sosiale tjenester. 

Systemrevisjonen omfattet følgende områder: 

l om kommunen legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid med kommunale enheter 
som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og 

spesialisthelsetjenesten  

l om kommunen innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for 

tjenester  

l om kommunen samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og 

spesialisthelsetjenesten  

l om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet 

mot brukerens rusmiddelproblem og psykiske lidelse  

l om kommunen kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer  

13.12.2017

Virksomhetens 
adresse: Skedsmo kommune, 
Postboks 313, 2001 Lillestrøm 
Tidsrom for tilsynet:16. 06. – 
11.12.17 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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l om kommunene tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan 

mestre å bo i egen bolig  

Det ble undersøkt om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt 

ved alle temaene som undersøkes jf. kulepunktene. Et utvalg brukere er intervjuet ved dette tilsynet. 

Det ble avdekket tre lovbrudd. 

Lovbrudd 1: 

Skedsmo kommune ved Nav-kontoret kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen og behovet 

for tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

Lovbrudd 2: 

Skedsmo kommune legger ikke til rette for et samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse gjennom systematisk planlegging og samarbeid om 

tjenesteytingen i kommunen. 

Lovbrudd 3: 

Skedsmo kommune gir ikke rutinemessig råd og veiledning om skadereduserende tiltak til brukere med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

Dato: 11.12.17 

  

1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Skedsmo kommune i perioden 16.06.-11.12.17. 

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er 

gjennomført som en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Helsetilsynet. 

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om kommunen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom 

sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 
innenfor de tema tilsynet omfatter  

l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 

undersøkelser. I dette tilsynet er også brukere som mottar tjenester intervjuet. 

Rapporten omhandler lovbrudd som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig 

tilstandsvurdering av kommunens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

Med lovbrudd menes mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

Skedsmo kommune ligger i Akershus fylke og grenser til Oslo. Kommunen har ca 53.000 innbyggere. 

Kommunens helse- og sosialtjeneste er organisert i samme sektor med kommunaldirektør for Helse- og 

sosialsektoren som øverste leder. Sektoren består av følgende tjenester: avdeling for 

sykehjemstjenester, avdeling for hjemmetjenester, avdeling for miljøarbeidertjenester, avdeling for 

barn og familier, avdeling for psykisk helse og rus, tjenestekontoret, flyktningeavdelingen og Nav. 

Kommuneoverlegen er organisert i sektoren. 

Tilsynsmyndigheten har undersøkt tjenestene som ytes til målgruppa ved tjenestekontoret, avdeling for 

hjemmetjenester, avdeling for helse og rus, og sosiale tjenester i Nav. Avdeling for barn og familier er i 

Marit Thorseth, Søren Rysstad og Arve Knutsen

revisorer

Rigmor Hartvedt 

revisjonsleder

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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liten grad i kontakt med personer i målgruppa for tilsynet, men lederen for psykisk helsetjeneste for 

barn og unge er intervjuet. 

Tjenestekontoret, inkludert boligavdelingen, ledes av avdelingssjef og har til sammen 28 årsverk. 

Avdelingsleder for boligavdelingen rapporterer til avdelingssjef. 

Avdeling for hjemmetjenester ledes av avdelingssjef. Tjenesten er inndelt i seks geografiske soner, 

med ca 22 - 25 årsverk i hver sone. Hver sone har sin avdelingsleder. I tillegg er avdelinger for 

omsorgsboliger, og avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester og fysio- og 

ergoterapitjeneste lagt til denne avdelingen. Alle avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder som 

rapporterer til avdelingssjef. 

Avdeling psykisk helse og rus ledes av avdelingssjef og har til sammen 65 årsverk. Av disse er det til 

sammen omtrent 54,5 årsverk som jobber med målgruppa for tilsynet. Avdelingen består av 

ambulerende team, rusteam, boveiledertjeneste, ROP-team, psykisk helseteam, Stillverksveien 

ressurssenter, Stalsberggata boliger og Salerudveien boliger. Teamene/ avdelingene ledes av 

avdelingsledere som rapporterer til avdelingssjef. 

Nav-kontoret ledes av avdelingssjef (Nav-leder), har ca 100 årsverk og er inndelt i følgende avdelinger: 

publikumsmottak, avdeling arbeid og helse, avdeling arbeid og ungdom, avdeling arbeid og sosiale 

tjenester og avdeling arbeid og kvalifisering. Avdelingene ledes av avdelingsledere som rapporterer til 

avdelingssjef. Ansvaret for økonomisk rådgivning er lagt til Nav-kontoret. 

Tjenestekontoret mottar søknader, kartlegger, vurderer og fatter vedtak om tjenester fra 

hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse og rus. Målgruppen for tilsynet får hovedsakelig tjenester 

fra avdeling psykisk helse og rus, men hjemmetjenesten utfører tjenester til de som trenger spesielle 

oppfølging av somatisk helse. 

Skedsmo kommune har nylig opprettet en egen boligavdeling for å styrke det boligsosiale arbeidet i 

kommunen. Kommunen bruker kvalitetssystemet «Risk Manager». 

3. Gjennomføring 

Felles formøte for fem kommuner og bydeler ble gjennomført 8. mars 2017. 

Revisjonsvarsel ble sendt ut 16. juni 2017. 

Frist for oversendelse av dokumenter ble satt til 21. august 2017. Oversikt over dokumenter som 

har blitt brukt som grunnlag i tilsynet framgår i punkt 7 i rapporten. 

Samtaler med brukere ble gjennomført 14. september 2017. Det ble gjennomført samtaler med tre 

brukere. 

Dokumentasjon i 20 saker ble undersøkt 18. og 20. september 2017. 

Åpningsmøte ble avholdt 19. september 2017. 

Intervjuer ble gjennomført 19. og 20. september 2017 . 16 personer ble intervjuet. Navnene på de 

som ble intervjuet framgår i punkt 8 i rapporten. 

Sluttmøte ble avholdt 25. september 2017. 

4. Hva tilsynet omfattet 

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (18 år og eldre) som har samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som 

medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet skal gjennomføres som systemrevisjon. 

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, illegale 

rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjelder for psykiske 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om personene har en 

psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles heller ikke på om 

personene aktivt benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter behandling for sitt 

rusmiddelbruk. 

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at personer med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen ved helse – og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i 

Nav 

l legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- 

og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten  

l innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester  

l samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og 

spesialisthelsetjenesten  

l tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse  

l kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer  

l tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen 
bolig  

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukerinvolvering 

blir ivaretatt ved alle temaene som skal undersøkes (jf. kulepunktene). 

Brukernes meninger om og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon for 

tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis når det 

gjelder brukerinvolvering. Et utvalg brukere skal derfor bli intervjuet ved dette tilsynet. 

Tilsynet er avgrenset mot: 

l tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med heldøgns helse- og omsorgs-tjenester for 

rusmiddelavhengige og tjenester til brukere som har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller 

i fengsel  

l bruk av tvang i tjenesteytingen  

l den enkelte fastleges praksis når det gjelder brukergruppen  

l kommunenes plikt til å ha tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp  

l kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud  

l kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte  

5. Lovbrudd og funn 

Lovbrudd 1: 

Skedsmo kommune ved Nav-kontoret kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen og behovet 

for tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

Dette er brudd på følgende myndighetskrav: 

l Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, sosialtjenesteloven §§ 4, 13 og 43, forvaltningsloven § 17 
og helsepersonelloven §§ 39 og 40.  

l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.        

Funn: 
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Nav-kontoret har et registreringsskjema som nye brukere skal fylle ut før søknad leveres. I skjemaet 

bes det opplyst om bruk av rusmidler og rusmønster, og dagens tilstand fysisk, psykisk og sosialt. 

Utover dette foretar ikke Nav-kontoret en systematisk kartlegging av brukernes rusmiddelproblem og 

psykiske og somatiske helsesituasjon for å avdekke om de har behov for tjenester fra andre enheter i 

kommunen, fastlege og/eller spesialisthelse-tjenesten. Nav-kontoret har ikke skriftlige rutiner for hvilke 

opplysninger om brukerens situasjon som skal innhentes.  

Lovbrudd 2 

Skedsmo kommune legger ikke til rette for et samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig 

rusproblem og psykisk lidelse gjennom en systematisk planlegging og samarbeid om tjenesteytingen i 

kommunen. 

Dette er brudd på følgende myndighetskrav: 

l Sosialtjenesteloven §§ 4, 5, 13 og 44, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-4, 4-1 og 12-1, 

helsepersonelloven §§ 21, 22, 39 og 40.  

l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.        

Funn: 

Samarbeid internt i kommunen: 

Kommunen har ikke skriftlige rutiner for samarbeid mellom avdeling psykisk helse og rus og sosiale 

tjenester i Nav. Det er faste møter med kommunaldirektør og avdelingssjefene, men det er ikke et 

formalisert samarbeid på avdelingsledernivå, selv om avdelingslederne har jevnlig kontakt. 

På saksbehandlernivå er det samarbeid fra sak til sak. Det er en felles oppfatning at det er vanskelig for 

avdeling psykisk helse og rus å få tak i de ansatte på Nav. De ansatte ved avdeling psykisk helse og rus 

må ringe Navs kontaktsenter for å få tak i ansatte på sosiale tjenester i Nav, og får ofte beskjed om at 

den de ønsker kontakt med er opptatt ut dagen. 

Kommunens ledelse er kjent med at det er vanskelig å få tak i de ansatte på Nav, men har ikke 

iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. 

Planer som sikrer koordinering og samordning 

I de 20 gjennomgåtte sakene var det nødvendig å lese mye dokumentasjon for å få oversikt over 

brukerens situasjon og hjelpetiltak. Det var en aktiv Individuell plan (IP) i 2 av 20 gjennomgåtte saker. 

I flertallet av de gjennomgåtte sakene finnes heller ikke andre planer der mål, tiltak, ansvarlig for 

gjennomføring av tiltak og evaluering framkommer. 

Etter kartlegging i Brukerplan 2016 rådet KORUS-ØST kommunen til økt bruk av Individuell Plan. 

Kommunen har som mål å innføre tiltaksplaner for alle i målgruppa innen april 2017. Vi fant noen 

påbegynte tiltaksplaner, men planene oppfylte ikke kravet til innhold. 

Kommunen har prosedyren «Journalføring og tiltaksplan i Gerica». Prosedyren ivaretar kravene til 

journalføring og bruk av tiltaksplan. Prosedyren er imidlertid ikke implementert blant alle ansatte. 

Det planlegges ikke systematisk hvordan kommunen og andre instanser skal samhandle om brukerne 

ved akutte forverringer og kriser. Kommunen har ikke skriftlige rutiner for plan-legging og 

gjennomføring av tiltak ved akutte forverringer eller kriser. Av 20 gjennomgåtte saker hadde en sak 

kriseplan. Etter kartlegging i Brukerplan 2016 ble mange brukere vurdert med fare for overdose. 

KORUS-ØST rådet kommunen til økt bruk av kriseplan. 

Innhenting av samtykke 

Det innhentes ikke rutinemessig samtykke til samarbeid. Kommunen har rutine for innhenting av 

samtykke ved bruk av IP, men ikke for samtykke uten bruk av IP. I søknadskjema i bruk ved Nav og 
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Tjenestekontoret samtykker bruker til at tjenesten innhenter informasjon knyttet til søknaden, men 

dette dekker ikke behovet for samtykke for det videre samarbeidet i saken. 

Det finnes gjeldende samtykke i 8 av 20 gjennomgåtte saker. 

Lovbrudd 3 

Skedsmo kommune gir ikke rutinemessig råd og veiledning om skadereduserende tiltak til brukere med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

Dette er brudd på følgende myndighetskrav: 

l Sosialtjenesteloven § 17, helsepersonelloven § 4, første ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 
4-1.  

l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.  

Funn: 

Det framkommer ikke av 20 gjennomgåtte saker eller i intervjuer at kommunen systematisk gir råd og 

veiledning om skadereduserende tiltak. Kommunen har ikke rutiner/prosedyrer som omfatter 

skadereduserende tiltak. 

Funn knyttet til kommunens styringssystem som underbygger alle tre lovbrudd: 

Informantene opplyser at det i liten grad er meldt om svikt i tjenesten til personer i målgruppa. 

Kommunen har gitt opplæring i «Risk Manager». Det opplyses at rutiner er gjennomgått og diskutert 

blant de ansatte, men de er ikke kjent og implementert blant alle ansatte. 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 

Kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusproblem og 

psykisk lidelse er et område hvor det er stor fare for svikt. Brukerne klarer ofte ikke selv å ivareta sine 

rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om behov for endringer i tjenesten. Svikt på ett 

eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser for den enkelte bruker. 

Kommunens ledelse skal gjennom systematisk styring sikre klar fordeling av ansvar, oppgaver og 

myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt 

over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på 

etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene. 

Fylkesmannen vurderer at Skedsmo kommune har ansatte med god kompetanse. Det rekrutteres 

ansatte med god formell kompetanse, og det gis tilbud om kurs, opplæring og etter/videreutdanning. 

Arbeidet som gjøres nedfelles i journal. 

Nav-kontoret må forholde seg til mange fagsystemer. Kommunen er eier og drifter av ett fagsystem for 

de sosiale tjenestene, mens staten er eier og drifter av flere fagsystemer for de statlige tjenestene. 

Dataavtaler mellom stat og kommune, og regler og nasjonale føringer regulerer bruken av 

fagsystemene til et visst nivå. Nav-kontoret har innenfor disse rammene begrensede muligheter til å 

påvirke hva som skal nedfelles i hvilke fagsystemer, og når. Det er allikevel et visst handlingsrom, og 

innenfor dette handlingsrommet er det særlig viktig at Nav-kontoret har tydelige prosedyrer for å sikre 

lik praksis for nedfelling av informasjon. 

Når det gjelder nedfelt informasjon i Nav-kontoret, har det vært vanskelig for Fylkesmannen å få 

oversikt da opplysningene ligger i forskjellige fagsystemer. Det er heller ikke en enhetlig praksis blant 

de ansatte for nedfelling av informasjon. Tydelige prosedyrer og lik praksis er viktig for at ledere og 

tilsynsmyndighet skal kunne undersøke om lovens krav er overholdt. 

I framlagt dokumentasjon kommer det fram at brukerens stemme i stor grad er hørt og tatt hensyn til i 

utforming av tjenestene. Intervjuer med brukere bekrefter dette inntrykket. 
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Kommunen har mange skriftlige rutiner, men de er i liten grad implementert og kjent blant de ansatte.  

Ledelsen har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å avdekke, rette opp eller forebygge brudd på helse- 

og sosiallovgivningen på det reviderte området. Kommunen har et avvikssystem «Risk Manager» som 

det er gitt opplæring i og som blir benyttet til å melde avvik knyttet til HMS. De fleste informantene 

opplyser at de har brukt avvikssystemet og at avviksmeldingen har blitt fulgt opp av ledelsen. 

Kartlegging 

For å gi gode og individuelt tilpassede tjenester til den enkelte bruker må det skaffes en oversikt over 

situasjonen og mulige behov for tjenester. Kartleggingen starter ved første kontakt, og kan foregå over 

tid parallelt med tjenesteytingen. Kartleggingen skal nedtegnes skriftlig og brukeren skal henvises til 

riktig instans for bistand. Fylkesmannen vurderer at Nav-kontoret i Skedsmo ikke kartlegger brukere i 

målgruppa i tilstrekkelig grad, særlig når det gjelder psykisk og somatisk helsesituasjon og 

rusmiddelbruk. Det kartlegges heller ikke på en systematisk måte hvilken hjelp bruker mottar og 

hvilken hjelp han kan ha behov for. Nav-kontoret har heller ikke skriftlige prosedyrer for hvilken 

informasjon som skal innhentes. Kartleggingen kan derfor bli tilfeldig og opp til den enkelte veileder. 

Det er derfor fare for at behovet for tjenester ikke blir fanget opp, og at brukere i målgruppa ikke får 

tjenester de har behov for, enten av Nav-kontoret eller av andre tjenester Nav-kontoret henviser videre 

til. 

Samarbeid  

Brukere i målgruppa har ofte behov for tjenester fra flere tjenestesteder i kommunen, og fra fastleger 

og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene må være samordnet og koordinerte for at brukerne skal få 

dekket sine nødvendige behov og dermed få ivaretatt sine rettigheter. Kommunen har ikke avtaler eller 

skriftlige prosedyrer/rutiner som angir hvordan samarbeidet mellom enhetene i kommunen skal foregå. 

Det er i liten grad utarbeidet planer som sikrer koordinering og samarbeid i de enkelte sakene. Videre 

er det i liten grad innhentet samtykke for samarbeid. Når både avtaler og rutiner for samarbeid 

mangler, og det ikke brukes planer for å regulere samarbeidet i sakene, er det stor risiko for at 

tjenestene som ytes blir fragmentert og lite samordnet. Brukerne står i fare for ikke å få dekket sine 

nødvendige behov for tjenester. Det er også risiko for brudd på taushetsplikten dersom det utveksles 

informasjon uten at brukeren har samtykket til samarbeidet. 

Kriseplan   

Det er ofte risiko for forverring av situasjonen for brukere med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. 

Skedsmo kommune har i liten grad laget kriseplaner for brukere som er i risikosonen for forverringer 

og alvorlige kriser. Kommunen kan derfor være dårlig forberedt dersom en krise oppstår. Dette kan få 

alvorlige konsekvenser både for brukeren og for de ansatte. Bruk av kriseplaner for personer med 

behov for dette vil kunne skape mer forutsigbarhet for både bruker og hjelpere, og redusere risikoen 

for kritiske situasjoner.  

7. Regelverk 

Lover 

l Helse- og omsorgstjenesteloven  

l Pasient- og brukerrettighetsloven  

l Helsepersonelloven  

l Sosialtjenesteloven  

l Forvaltningsloven  

Forskrifter 

l Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen  

l Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



10/18 Referater - 16/00033-35 Referater : Helsetilsynet Rapport fra tilsyn med kommunens tjeester til personer over 18 år rus og psyk

l Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen  

l Forskrift om pasientjournal  

l Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester      

8. Dokumentunderlag 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 

oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

l Kommunestyresak 2004- Opprettelse av tjenestekontor sak  

l Følgeskriv fra Avdeling for hjemmetjenester  

l Beskrivelse: Avdeling for barn og familie  

l Psykisk helsetjenester for barn og unge  

l Organisasjonskart, Helse- og sosialsektoren  

l Organisasjonskart, Tjenestekontoret  

l Organisasjonskart, Avdeling for psykisk helse og rus  

l Organisasjonskart, Avdeling for hjemmetjenester  

l Organisasjonskart, Avdeling for barn og familie  

l Organisasjonskart, Forebyggende helsetjenester,  

l Organisasjonskart, Barneverntjenesten Skedsmo kommune  

l Saksfremlegg- Endret organisering av kommunens boligtjenester  

l Informasjonsbrev til aktuelle tjenester om omorganisering av Skedsmo kommune sine 

boligtjenester  

l Saksfremlegg- Organisering av psykiske helsetjenester til barn og unge i Avdeling for barn og 

familier  

l Prosjektrapport- Organisering av psykisk helsetjenester til barn og unge i avdeling for barn og 

familier  

l Årsberetning Tjenestekontoret  

l Årsberetning, Avdeling for barn og familier  

l Årsberetning, Avdeling for hjemmetjenester  

l Årsberetning, Avdeling for psykisk helse og rus  

l Overordnet samarbeidsavtale  

l Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester  

l Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp  

l Delavtale 4 - Avtale mellom NN kommune og Akershus universitetssykehus HF om kommunalt 

tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp  

l Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkelt saker  

l Retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre Romerike 
og sykehusavdelingene i Divisjon psykisk helsevern Ahus  

l Avtale om gjensidig hospitering  

l Koordinerende enhet i Skedsmo kommune  

l Etablering av utadrettet nettverksteam for pasienter med kompliserte behandlingsforløp  

l Pilot for etablering av Kompetanseteam for relasjonell ustabilitet og  

l traumer (KRUT)  

l Administrasjon av fastlegeordningen  

l Retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger mellom Skedsmo kommune og fastleger  

l Kommuneoverlegen i LAR-arbeidet  
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l Samarbeidsavtale mellom avdeling for hjemmetjenester og avdeling for psykisk helse og rus  

l Samarbeidsavtale mellom avdeling for barn og familie og avdeling for psykisk helse og rus  

l Samarbeidsavtale mellom Skedsmo kommune og Ahus HF. Divisjon psykisk helsevern  

l Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike og Ahus ved BUP Nedre 
Romerike  

l Prosedyre for samarbeidsrutiner mellom helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlegene i 

Skedsmo kommune  

l Helsestasjon for ungdom- psykisk helse, 3 dokumenter  

l Politiet, Frivillig avtale om rusmiddelkontroll for ungdom  

l Strategi for helse- og sosialtjenestene  

l Kommunikasjonsstrategi for Helse- og sosialsektoren- tidlig utkast  

l Opplæringsplan- tjenestekontoret  

l Opplæringsplan- Salerudveien  

l ÅB/ handlingsprogram, Avdeling psykisk helse og rus  

l Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Ambulerende team  

l Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Rusteamet  

l Årsmål 2017/ virksomhetsplan, Boveiledertjenesten  

l Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Rop- teamet  

l Årsmål/ virksomhetsplan, 2017 Stillverksveien Ressurssenter  

l ÅrsmåI/ virksomhetsplan 2017, Salerudveien boliger  

l HMS 2017, Salerudveien boliger  

l Virksomhetsplan 2017, avdeling for hjemmetjenester  

l Virksomhetsplan, Avdeling for barn og familie  

l Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017  

l Delegasjon av rådmannens myndighet til kommunaldirektører og stabssjefer  

l Notat- Oppdatert delegasjon av kommunaldirektørens myndighet til avdelingssjefer og NAV- leder  

l Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i Tjenestekontoret  

l Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i Avdeling for barn og 

familie  

l Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i avdeling for psykisk helse 

og rus  

l Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet til avdelingsledere i 

Avdeling for hjemmetjenester  

l Recoverybeskrivelse  

l Tjenestebeskrivelse fra 

- Rop-team 

- Boveiledertjenesten' 

- Rusteam 

- Ambulerende team 

- Ressurssenteret  

l Tjenestebeskrivelser — Hjemmesykepleie  

l Tjenestebeskrivelse- Innsatsteam  

l Stillings- og funksjonsbeskrivelse Avdelingsleder- Forebyggende helsetjenester  

l Daglig leder- Psykisk helsetjenester for barn og unge  

l Psykologfaglig ansvarlig  

l Gruppeveileder for barne- og ungdomsteamet  

l Beskrivelse kompetansefokus  
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l Oversikt seminarer, faglig påfyll, kompetanseheving 2017  

l Kompetansematrise  

l Plan for felles kompetansepåfyll  

l Utlysning- Saksbehandler Tjenestekontoret  

l Stillingsutlysning Ruskonsulent LAR  

l Stillingsutlysning ROP-team  

l Stillingsutlysning Sykepleier/miljøterapeut Ambulerende team  

l Stillingsutlysning Stillverksveien Ressurssenter (i.m)  

l Utlysning- Fagansvarlig Salerudveien  

l Utlysning- Teamkoordinator  

l Søknadskjema- Søke helse- og omsorgstjenester- Tjenestekontor  

l Rutine ved førstegangsbesøk -Tjenestekontor  

l Kartleggingsmal — Tjenestekontor  

l Tildelingskriterier for ulike tjenester— Tjenestekontor  

l Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester- Tjenestekontor  

l Prosedyre for tildeling av koordinator og utøvelse av koordinatorrollen nivå 1  

l Prosedyre for vedtak om individuell plan samt utførelsen, nivå 1  

l lnformert samtykke ved samarbeid i individuell plan  

l Melding om tildeling av koordinator  

l Prosedyre for overføring av tjenestemottakere som fyller 18 år fra avdeling Barn og Familie til 
tjenestekontoret  

l Prosedyre for tverrfaglige møter- Nivå 1  

l Brukerplan, presentasjon resultater 2016  

l Henvendelser til Rusteam  

l Henvendelser til Ambulerende team  

l Veileder til førstegangssamtalen -Ambulerende team  

l Veileder til førstegangssamtale - Rusteam, ROP-team  

l Behandling for rusavhengige  

l Oppfølging fra rusteamet  

l Avdelingsmøte agenda rusteam  

l Oppfølging Boveiledertjenesten  

l Retningslinjer for arbeid i basen  

l Agenda mandagsmøter boveiledertjenesten  

l Oppfølging i Ambulerende team  

l Avdelingsmøte agenda Ambulerende team  

l Oppfølging av gravide rusmisbrukere  

l Bruk av tvang ovenfor rusmisbrukere  

l Legemiddelassistert rehabilitering  

l Prosedyre ved hjemmebesøk  

l Forhåndsregler ved besøk hos ustabile personer  

l Avslutte vedtak (Ambulerende team)  

l Bekymringsmelding til barneverntjenesten nivå 2  

l Informasjon om barnevern — bekymringer  

l Skjema for bekymringsmelding  
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l Inntakssamtale- Ressurssenter  

l Sjekkliste for inntakssamtale- Ressurssenter  

l Mål—plan— Ressurssenter  

l Miljøregler - Ressurssenter  

l Ukeplan- Ressurssenter  

l Beskrivelse av samarbeid- ressurssenter  

l Infofolder- Ressurssenter  

l Rutiner ved dødsfall nivå 2  

l Mal presentasjon av case  

l Mottak og oppfølging av bekymringsmeldinger- Kommuneoverlegen  

l Vedtak om tvungen legeundersøkelse- Kommuneoverlegen  

l Legemiddelhåndtering- Nivå 1  

l Medisinrutiner- Salerudveien boliger  

l Rutine for ansvarsvakt- Salerudveien  

l Team for risikogravide  

l Team for risikogravide — Infofolder. (i.m)  

l IMR, Illness Management and Recovery  

l Kvalitetsstandard hjemmesykepleie  

l Brukeravtale hjemmeboende  

l Tverrsektorielt samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0-24 år  

l Hvordan fange opp og følge opp barn og unge (0-18år) som opplever vold i nære relasjoner  

l Hvordan fange opp og følge opp utsatte barn i Skedsmo kommune  

l Helsestasjon PLUSS  

l Samarbeidsrutiner mellom helsestasjon PLUSS og Spedbarnsgruppen  

l Spedbarnsgruppe  

l Oppfølging av kvinner etter EPDS kartlegging  

l Kartlegging av psykiske reaksjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid  

l Rutiner for ruskontrakt, Helsestasjon for ungdom, Skedsmo kommune  

l Prosedyre for elektronisk meldingsutveksling- nivå 1  

l Rutine for kommunens og stedsansvarlig i HsPro for behandling av elektroniske meldinger  

l Prosedyre for journalføring og dokumentasjon i Helse - og Sosialsektor- nivå 1  

l Prosedyre for journalføring og tiltaksplan og Gerica- Nivå 1  

l Tiltaksplan- Nivå 1  

l Prosedyre for dokumentasjon og journalføring- Ressurssenter  

l Rutine for dokumentasjon ved 1.gangs hjemmebesøk hos brukere ved oppstart av hjemmesykepleie  

l Brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene -nivå 1  

l Recovery  

l Beskrivelse av FlT  

l Brukermedvirkning ved Stillverksveien Ressurssenter  

l informasjon om brukerundersøkelser  

l Saksfremlegg- Brukerundersøkelse i Avdeling psykisk helse og rus  

l Prosedyre for internkontroll nivå 1  

l Melding om- og behandling av avvik fra tjenesteutførelsen- nivå 1  

l Internkontroll sjekkliste for ledere  
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l Oversikt, Kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet  

l HMS-dugnad  

l Medarbeidersamtalen  

l Vernerunde i Risk Manager  

l Skadeskjema ansatt  

l Årshjul avdeling for psykisk helse og rus 2017- Stillverksveien 9  

l Brukerlister, avdeling for psykisk helse og rus  

l Brukerlister, avdeling for hjemmetjenester  

l Liste ansatte, Tjenestekontoret  

l Liste ansatte, Avdeling for psykisk helse og rus  

l Liste ansatte, Avdeling for hjemmetjenester  

l Liste ansatte, Avdeling for barn og familie  

l Beskrivelse av hver enkelt avdeling ved Nav Skedsmo  

l Rutine Overføring av bruker til annen veileder ved kontoret  

l Henvendelse til rusteamet med henvisningsskjema  

l Åpningstider Nav  

l Møteoversikt Nav  

l organisasjonskart Nav  

l Rutine unge arbeidssøkere Nav  

l Rutine Registrere henvendelse Nav  

l Rutine Avvikshåndtering  

l Veileder ved søknad om sosialhjelp  

l Rutine nye henvendelser kommunale tjenester  

l Sjekkliste søknad  

l Registreringsskjema  

l Rutine økonomisk rådgivning  

l Rutine Journalnotat  

l Kompetansekartleggingsskjema  

l Opplæringsplan nyansatte  

l Virksomhetsplan Nav  

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

l Saksdokumenter for 20 brukere fra Nav-kontoret, Tjenestekontoret, Avdeling psykisk helse og rus 

og Avdeling for hjemmetjenester for perioden 01.01.16 – 18.09.17 ble gjennomgått.  

9. Deltakere ved tilsynet 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke 

personer som ble intervjuet. 

Navn Stilling Åpnings-møte Slutt- 

møte 

Intervju 

Lilly Tonga Teamkoordinator/ avd.leder x x x 

Aleksandar Micic Sykepleier x x x 

Per- Arthur Taugard Avd.leder psykisk helse og rus x x x 

Pål Aasdal  ruskonsulent x x x 

Malene Eriksen boveileder x x x 

Torgrim Ueland Ruskonsulent x   x 
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Arild Hammerhaug Kommunal-direktør x   x 

Linda Årnes Gulbrandsen Avdelingssjef x x x 

Merete Kristiansen Saksbehandler x   x 

Arild Ringstad Rådgiver x x x 

Ann- Kristin Halvorsen Hjelpepleier x   x 

Gry Hellum Leder x   x 

Vera Uglem Avdelingsleder x x x 

Bjørn Vegard Arntsen Teamkoordinator x x x 

Linda Skalde Gjeldsrådgiver, N x x x 

Guro F. Kristiansen Veileder   x x 

Andre`R de Brisis Avdelingsleder x x  

Kari- Anne Ameli Rådgiver x    

Elin Landsverk Kval.rådgiver x x  

Torstein Borch Skolseg Psykolog x    

 June Ødegaarden Sosionom rusteam x    

Ida Engen Boveileder x x  

Dag Aspen Brekke Boveileder x    

Ole- Kristian Thomassen Boveileder x x  

Hege A. Rønsen Psykiatrisk sykepleier x x  

Ellen Due Rådgiver x    

Cynthia Ezebuiro Sosialkonsulent veileder x x  

Charlotte Opstad Veileder x x  

Elvyra Lapiene Sosialkonsulent x x  

Liz R.S. Ødegård Sosialkonsulent x x  

Camilla Garlie Sosialkonsulent x x  

Ida Wøien Sosialveileder x x  

Elisabeth Hermansen Spesialhjelpepleier x    

Ann Kristin Østreng Veileder x    

Else Runa Bakkelund Økonomisk saksbehandler x x  

Anne Lene Løvdal Økonomisk saksbehandler x x  

Kristine Myrvang Fasting Ruskonsulent x    

Ragnhild Ottestad Avdelingssjef x x  

Anita Kristoffersen Avdelingsleder x    

Sølvi Valestrand Avdelingsleder x x  

Mohamed Makhtari Sosialkonsulent x x  

Kristin Leithe Ruskonsulent x    

Maren Breistrand Fiskaa ROP team, psyk. sykepleier x x  

Ingrid Haug Avdelingsleder x x  

Raqui Dalsan Saksbehandler x    

Lasse Bjerkås NAV leder x x  

Kristin Halvorsen Konst. avdelingsleder x x  

Bjørn Bakland Veileder x x  

Line Karlsen Veileder x x  

Runar Lie Gjeldsrådgiver, NAV x x  

Veronica Hansen Miljøterapeut x    

Aud Å. Leder Lillestrøm… x    

Anne L Bakke Ambulant team x    

Cathrine Gundersen Ass. kommunaldirektør   x  

Benedikte Bjørgan Veileder   x  

Mona Lennart Familie koordinator   x  

Anne Opheim Seniorrådgiver   x  

Esther Van Veen Veileder NAV   x  

Irene Frigård Avdelingsleder HR   x  
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Fra tilsynsmyndigheten deltok: 

Marit Thorseth, revisor 

Søren Rysstad, revisor 

Arve Knutsen, revisor 

Rigmor Hartvedt, revisjonsleder 

Jane Olsen Økonomisk rådgiver   x  

Tove Faus Buen Ambulant team   x  

Målfrid Stubberud Spesial hjelpepleier   x  

Trine Kildal Spesial hjelpepleier   x  

Anette P. Ellingsen Sosionom, ruskonsulent   x  

Shavnim Eliassi Veileder   x  

Truls O. Bjørhei Seniorrådgiver   x  

Brit Malvik Boveileder   x  
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                      desember 2017 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 088 755 3 935 000 2 377 901 519 408 895 491 900 000 489 036 214 

Avvik i kroner   -846 245 710 854   27 508 895 30 372 681 

Avvik i prosent   -21,5 % 29,9 %   5,6 % 6,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 995 430 2 556 000 2 402 997 336 499 062 329 720 000 325 798 984 

Avvik i kroner   -560 570 -407 567   6 779 062 10 700 078 

Avvik i prosent   -21,9 % -17,0 %   2,1 % 3,3 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 546 445 5 713 000 4 845 443 740 249 041 714 175 000 703 515 523 

Avvik i kroner   -2 166 555 -1 298 998   26 074 041 36 733 518 

Avvik i prosent   -37,9 % -26,8 %   3,7 % 5,2 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 10 144 396 12 414 000 9 211 332 1 639 444 045 1 551 800 000 1 535 449 738 

Avvik i kroner   -2 269 604 933 064   87 644 045 103 994 307 

Avvik i prosent   -18,3 % 10,1 %   5,6 % 6,8 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 606 697 4 514 000 2 446 122 514 762 244 501 500 000 486 908 925 

Avvik i kroner   -1 907 303 160 575   13 262 244 27 853 319 

Avvik i prosent   -42,3 % 6,6 %   2,6 % 5,7 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 243 003 2 918 000 1 911 246 374 281 117 364 751 000 350 927 866 

Avvik i kroner   -674 997 331 757   9 530 117 23 353 251 

Avvik i prosent   -23,1 % 17,4 %   2,6 % 6,7 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 256 21 441 921 11 117 240 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 490 325 3 557 372 2 500 200 1 057 172 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 177 860 688 458 1 094 292 1 316 918 

Fet 113 958  486 265 1 016 375 393 941 

Nittedal 401  922 636 604 1 490 866 1 282 2 886 

Skedsmo -741 976 3 309 2 587 3 311 2 557 4 728 3 755 

Sørum 144 366 595 531 1 528 631 479 1 082 

Aurskog H 384 519 318 163 780 447 881 868 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen -34,4  274,7 43,4  

Fet -51,0 170,9 -58,2  

Nittedal -32,0 72,1  -55,6 

Skedsmo -27,9 29,5  25,9 

Sørum -17,6  142,2  -55,7  

Aurskog H 2,9 74,5 1,5 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 99,2 94,9 99,9 99,9     99,5 

0228 Rælingen 98,8 93,3 100,0 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 98,5 94,0 99,9 99,9 98,7 

0226 Sørum 99,2 94,5 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 99,1 95,1 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 98,4 92,6 99,9 99,8 98,6 

∑ Kemnerkontoret       98,9 %     94,1 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 99,2 90,7 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 98,3 93,3 100,0 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,4 90,8 99,9 99,7 99,2 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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Kommentarer 

 
Innfordring: 
Kemnerkontoret leverer et godt resultat for 2017 og har oppnådd mange av resultatkravene.  
Gjenstående krav skyldes store restskatter og krav som er bundet i konkursboer eller 
gjeldsordningsboer.  
 
Skatteinngangen: 
Skatteinngangen for desember er lavere enn budsjettert og enkelte kommuner har lavere vekst enn 
i fjor, men den totale skatteinngangen ligger noe høyere enn forventet. Desember har generelt en 
lav skatteinngang, da det kun foreligger et betalingsforfall på restskatt person. Resten av 
innbetalingene kommer fra innfordrede beløp. 
 
Avleggelse av skatteregnskapet og årsrapport 
Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport og et årsregnskap iht. skatteoppkreverinstruksen.  
Rapporten vil inneholde kemnerfunksjonens resultater og aktiviteter. Denne rapporten blir oversendt 
til dere i slutten av januar. 
 
Budsjett for 2018 
Fint om kommunene kan oversende budsjettert skatteinngang for 2018, slik at vi kan periodisere 
beløpene. 
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