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REDEGJØRELSE KNYTTET TIL MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I
SKEDSMO KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Notat fra rådmannen mottatt 2.11.2017 – Svar på kontrollutvalgets bestilling i sak
57/17.

Saksframstilling:
I mai fikk kontrollutvalget en orientering om medarbeiderundersøkelsen 2017 (sak
44/17), og besluttet å drøfte bestilling av en bredere sak på undersøkelsen. I
septembermøtet formulerte kontrollutvalget følgende bestilling til rådmannen
(vedtak):
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.
Rådmannen har redegjort for spørsmålene i vedlagte notat. Det er relativt små
variasjoner i resultatene mellom sektornivå og underliggende nivå.
Det har ikke vært mulig å sammenstille tidligere medarbeiderundersøkelser for å se
på utviklingen over tid, da kommunen har endret og byttet undersøkelse flere ganger.
En undersøkelse fra 2015 der det ble sett på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen HKI (Human Kapital Indeks), fra årene 2005 til 2014, opp mot
sykefraværet viser imidlertid at ansatte som får brukt sine sterke sider. (Arbeide med
det de er dyktigst til.), ansatte som får anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid og
ansatte hvis meninger blir lyttet til / tatt med på råd har lavere sykefravær.

1

78/17 Redegjørelse knyttet til medarbeiderundersøkelser i Skedsmo kommune - 15/00244-27 Redegjørelse knyttet til medarbeiderundersøkelser i Skedsmo kommune : Redegjørelse knyttet til medarbeiderundersøkelser i Skedsmo kommune

En undersøkelse av stillingsbrøk og sykefravær viser at de med lavest
stillingsprosent har lavest fravær. Deretter kommer gruppen ansatte med 100%
stillinger. Høyest fravær i Skedsmo er i stillingsgruppene fra 50% og oppover.
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S
SKEDSMO KOMMUNE
Rådmann
Organisasjons- og personalavdelingen

SAKSNR/LØPENR:
2017/1080 - 116670/2017

DATO: 31.10.2017

NOTAT
,
Fra: Rådmannen
Til: Kontrollutvalget
Svar på Kontrollutvalgets bestilling i sak 57/17
Svar på Kontrollutvalgets sak 57/17

BAKGRUNN:

VEDTAK 1 KONTROLLUTVALGET BER RÅDMANN OM EN DATAINNSAMLING MED
TIDLIGERE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER FOR HVORDAN UTVIKLING/TREND
HAR VÆRT OVER TID

Medarbeiderundersøkelsen i Skedsmo kommune må sees i sammenheng med det totale
HMS-systemet. De sentrale elementene i dette systemet er tegnet inn i HMS-årshjulet:
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Elementene skal samlet og i samspill bidra til å oppfylle lovkrav til arbeidsmiljø, og bidra til
god produktivitet og trivsel iht de «grunnleggende verdier» og «overordnede rammer» for
Skedsmo kommune.
Kartlegging i form av medarbeiderundersøkelse er en del av grunnlaget for å gjennomføring
av prosesser i den enkelte enhet – HMS-dugnad – hvor det lages en tiltaksplan for HMSarbeidet videre.
Medarbeiderundersøkelse i form av HKI-undersøkelser (basert på forskning fra Gallup) ble
gjennomført fra oktober 2004. Fra våren 2017 ble medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
innført. Undersøkelsen er laget på et forskningsbasert samarbeid mellom KS,
Kommuneforlaget og BI ved professor Linda Lai. Undersøkelsen er både medarbeiderskapsog ledelsesorientert, og gir et godt grunnlag for utviklingsarbeid.
Her er mer informasjon om undersøkelsen generelt: http://www.10faktor.no/
Svarprosenten var som vist nedenfor:

Undersøkelsen kom på et uheldig tidspunkt hvor det var blitt mye advart mot spam, og
avsender vistes som «kommuneforlaget». Dette bidro nok til lav svarprosent, og det vil bli
gjort tiltak for å øke svarprosenten neste runde.
På neste side vises oversikten over resultater for Skedsmo vår 2017, og gjennomsnitt for
virksomheter undersøkelsen er brukt for i Norge. Skalaen er fem-delt (1-5).
Deretter vises resultatene fra de ulike sektorene og sentraladministrasjonen i samletabeller.
Resultater fra direkte underliggende nivå er tatt med.
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Resultater Skedsmo vår 2017, og gjennomsnitt for virksomheter undersøkelsen er brukt
for i Norge. Skalaen er fem-delt (1-5)
Faktor
Forklaring
Skedsmo Norge
2017
2017
OppgaveMotivasjon
for
oppgavene
i
seg
selv
(indre
1
4,3
4,3
motivasjon

2
3

4
5

6

7

8
9
10

motivasjon). Oppgavene som en drivkraft, er
spennende og stimulerende
Mestringstro
Gjenspeiler hver enkeltes tiltro til egen
kompetanse og mulighet til å mestre
utfordringer i jobbsammenheng
Selvstendighet
Opplevelse av mulighet til å jobbe selvstendig
og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert
på egen kompetanse, og innen en definert
jobbrolle
Bruk av
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
kompetanse
jobbrelevant kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb
Mestrings-orientert Ledelse som vektlegger at den enkelte
ledelse
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, - opplever
mestring og yter sitt beste
Rolleklarhet
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig
definert og kommunisert
øy rolleklarhet innebærer at forventningene til
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig
definert og kommunisert
Relevant
Avgjørende for å være best mulig rustet til å
kompetanseutføre oppgavene med høy kvalitet, avgjørende
utvikling
for kvalitet på tjenester som leveres, uansett
type tjeneste
Fleksibilitetsvilje
Villighet til å være fleksibel på jobb, og tilpasse
sin måte å jobbe på til nye behov og krav
Mestringsklima
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne
av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best
Nytteorientert
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt
motivasjon
for andre, prososial motivasjon. En viktig
drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte positive effekter

4,4

4,3

4,3

4,2

4,3

4,3

4,1

4,0

4,4

4,3

4,0

3,7

4,5

4,5

4,2

4,1

4,7

4,7

På 5 av de 10 faktorene er Skedsmo litt høyere enn landsgjennomsnittet. På «relevant kompetanseutvikling» er Skedsmo 0,3% høyere. Det er veldig mange faktorer som spiller inn på slike resultater.
På landsbasis varier resultater også mellom ulike tjenesteområder. Dette må tas i betraktning når en
ser variasjoner mellom sektorer.
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Resultat, 10-faktor, Helse- og sosialsektoren, Skedsmo, vår 2017
1.Indre
motivasjon

2.Mestringstro

3.Selvstendighet

4.Bruk av
kompetanse

Sektor totalt

4,3

4,4

4,2

4,3

4,0

4,4

4,0

4,6

4,1

4,7

Barn- og familie

4,4,

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

4,1

4,6

4,4

4,8

Sykehjemstj

4,2

4,4

4,0

4,3

3,9

4,5

4,1

4,5

4,0

4,7

Adm tjenester

4,2

4,5

4,4

4,1

3,5

4,1

3,8

4,7

3,7

4,5

Akuttmed tj

4,2

4,4

4,0

3,9

3,3

4,1

3,4

4,5

3,5

4,7

Hjemmetj

4,2

4,4

4,1

4,2

3,9

4,3

3,8

4,5

4,1

4,8

Flyktningeavd

4,4,

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

3,8

4,7

3,8

4,6

Lindrende

4,7

4,9

4,7

5,0

4,8

4,8

4,7

4,3

4,8

4,9

Miljøarb.tj

4,3

4,5

4,2

4,3

4,1

4,5

4,2

4,7

4,3

4,8

Psyk. helsevern

4,3

4,2

4,3

4,1

3,8

4,2

3,9

4,4

4,1

4,8

Sektorkontoret

4,3

4,5

4,8

4,5

3,9

4,3

4,3

4,2

4,0

4,4

Sentralkjøkken

4,4

4,5

4,6

4,6

4,4

4,8

4,1

4,7

4,6

4,8

Tjenestekontoret

4,4

4,5

4,4

4,5

4,0

4,3

3,9

4,6

4,3

4,7

Enhet:

5.Mestrings- 6.Rolleorientert
klarhet

7.Relevant
kompetanse-

ledelse

utvikling

8.Fleksibilitetsvilje

9.Mestrings- 10.Nytteklima
orientert
motivasjon
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Resultat, 10-faktor, Kultursektoren, Skedsmo, vår 2017
1.Indre
motivasjon

2.Mestringstro

3.Selvstendighet

4.Bruk av
kompetanse

5.Mestringsorientert

6.Rolleklarhet

ledelse

7.Relevant
kompetanse-

8.Fleksibilitetsvilje

9.Mestringsklima

utvikling

10.Nytteorientert
motivasjon

Sektor totalt

4,3

4,3

4,2

4,3

4,1

4,3

3,9

4,4

4,0

4,6

Adm kultur

4,4

4,6

4,9

4,5

4,7

4,5

4,5

4,7

4,4

4,6

Allmen kultur

For få svar*)

Bibliotek

3,9

3,8

3,5

3,7

3,8

3,9

3,6

4,1

3,6

4,2

Fritid - ungdom

4,7

4,7

4,3

4,5

4,1

4,5

3,6

4,4

4,0

4,9

Kirkeforvaltning

4,6

4,4

4,3

4,7

4,0

4,5

4,4

4,7

4,5

4,8

Landbruk

4,0

4,4

4,3

4,8

4,7

4,5

4,0

4,6

4,4

4,5

Park og idrett

3,8

4,2

4,3

4,3

3,8

4,0

3,7

4,1

3,5

4,3

*) Systemet krever 5 eller flere svar for å få ut resultater.
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Resultat, 10-faktor, Sentraladministrasjonen, Skedsmo, vår 2017
1.Indre
motivasjon

2.Mestringstro

3.Selvstendighet

4.Bruk av
kompetanse

5.Mestringsorientert

6.Rolleklarhet

Sektor totalt

4,2

4,4

4,4

4,3

8.Fleksibilitetsvilje

9.Mestringsklima

4,1

4,4

4,1

4,6

4,2

Adm. Ledelse

4,3

4,4

4,3

4,3

4,1

4,6

4,4

4,0

4,5

4,2

Digi-avd

4,3

4,2

4,2

4,4

4,7

4,0

4,3

3,9

4,6

4,1

Eiendom

4,1

4,4

4,4

4,7

4,3

4,0

4,4

3,9

4,4

4,2

Org/personal

4,4

4,6

4,5

4,6

4,3

4,2

4,4

4,5

4,9

4,3

Økonomi

4,1

4,4

4,7

4,4

4,3

4,2

4,4

4,4

4,7

4,2

4,4

ledelse

7.Relevant
kompetanseutvikling

10.Nytteorientert
motivasjon
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Resultat, 10-faktor, Teknisk sektor, Skedsmo, vår 2017
1.Indre
motivasjon

2.Mestringstro

3.Selvstendighet

4.Bruk av
kompetanse

5.Mestrings- 6.Rolleorientert
klarhet
ledelse

7.Relevant
kompetanse-

8.Fleksibilitetsvilje

9.Mestrings- 10.Nytteklima
orientert

utvikling

motivasjon

Sektor totalt

4,1

4,4

4,3

4,2

4,0

4,2

4,2

4,5

3,9

4,2

Byggesak

4,6

4,6

4,3

4,5

4,3

4,6

4,5

4,6

4,3

4,2

Drift

3,9

4,4

4,0

4,1

3,8

4,2

3,9

4,2

3,7

4,2

Geodata

4,0

4,4

4,4

4,1

3,9

4,1

4,4

4,6

3,8

4,2

Kommunalteknisk

4,3

4,3

4,7

4,4

4,3

4,4

4,6

4,8

4,1

4,4

Plan

4,3

4,3

4,2

4,2

4,0

3,9

4,3

4,6

4,2

4,3

Sektorkontoret

4,6

4,2

4,7

4,4

4,6

4,5

4,1

4,4

3,9

4,3
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Resultat, 10-faktor, Utdanningssektoren, Skedsmo, vår 2017

1.Indre
motivasjon

2.Mestringstro

3.Selvstendighet

5.Mestrings4.Bruk
av orientert
kompetanse ledelse

6.Rolleklarhet

7.Relevant
kompetanseutvikling

8.Fleksibilitetsvilje

9.Mesttringsklima

10.
Nytteorientert
motivasjon

Sektor totalt

4,4

4,4

4,4

4,4

4,2

4,5

4,0

4,5

4,4

4,7

Adm utd

4,0

4,6

4,4

4,3

4,1

4,5

4,2

4,7

4,0

4,7

Barnehager

4,5

4,4

4,4

4,4

4,3

4,6

4,2

4,6

4,4

4,8

Grunnskolen

4,4

4,4

4,4

4,4

4,1

4,4

3,8

4,5

4,4

4,7

Musikkskolen

4,5

4,5

4,7

4,7

4,3

4,7

3,8

4,2

4,1

4,7

Ped.støtteapp.

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,3

4,3

4,5

4,8

4,9

SFO

4,4

4,5

4,3

4,4

4,0

4,5

3,8

4,7

4,2

4,8

Spes., sos.ped.

4,6

4,4

4,5

4,4

4,5

4,4

4,1

4,7

4,5

4,9

Voksenoppl

4,3

4,4

4,6

4,7

4,1

4,4

3,8

4,5

4,2

4,7
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2. KONTROLLUTVALGET BER RÅDMANN OM EN DATASAMMENSTILLING MED TIDLIGERE
MEDARBEIDERUNDERSØKELSER FOR HVORDAN UTVIKLING/TREND HAR VÆRT OVER TID
Det er dessverre ikke mulig å komme med en slik fremstilling, da vi ikke har sammenlignbare tall fordi vi har justert
undersøkelsen to ganger og i 2017 ble det byttet medarbeiderundersøkelse. Det vi imidlertid har, er en undersøkelse fra
2015 der det ble sett på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen HKI (Human Kapital Indeks), fra årene 2005 til 2014,
opp mot sykefraværet. Det ble brukt data fra et utvalg enheter i kommunen og det ble tilstrebet å få med enheter fra alle
sektorer, enheter med en viss størrelse og enheter hvor det har vært en høy andel ansatte som har gitt svar på HKI.
I 2015 besto HKI-undersøkelsen av 8 påstander:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeg vet hva som forventes av meg på jobben
Jeg har de nødvendige hjelpemidler for å gjøre jobben min på en god måte
Jeg får brukt mine sterke sider hver dag på jobb
Jeg får ukentlig anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid
Lederen min eller andre på jobben bryr seg om meg som person
Det er noen på jobben som oppmuntrer meg til å videreutvikle meg
Mine meninger blir lyttet til (fra 2012)
På enheten min er organisasjonsmålingen (HKI) fulgt opp på en god måte (fra 2006)
Resultater:
Enkeltpåstandene fra organisasjonsmåling/HKI gir en vesentlig bedre forklaring på sykefraværet enn den totale scoren.
Påstand 7 er den helt klart viktigste påstanden når vi ser på tallene fra 2012-2014. Når vi ser på tallene fra 2006, ser vi at
påstand 3 og 4 også er viktige for sykefraværet.
Påstand 1 og 2 har ikke signifikant sammenheng med sykefraværet. Påstand 8 er ikke signifikant i sammenheng med de
andre enkeltpåstandene.
Ut fra vårt materiale i Skedsmo er det ut fra HKI, følgende elementer som peker seg mest ut mht sykefravær:





At ansatte får brukt sine sterke sider. (Arbeide med det de er dyktigst til.)
At ansatte får anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid.
At ansattes meninger blir lyttet til / tatt med på råd.
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3. KONTROLLUTVALGET BER RÅDMANN OM EN OVERSIKT OVER UTVIKLING/TREND I
KORTTIDS- OG LANGTIDSFRAVÆRET SAMMENLIGNET MED FRAVÆRET MELLOM HELTIDSOG DELTIDSSTILLINGER.
Tabellen viser utviklingen av sykefraværet de siste 5 årene for ulike stillingsstørrelser (delt inn i fem kategorier)

Stillings %
>20
20-49,99
50-79,99
80-99,99
100

2012
4,6
5,4
6,7
7,7
6,6

2013
4,7
5,5
7,9
8,0
6,8

2014
6,2
6,0
7,0
8,4
7,0

2015
5,5
6,0
7,7
11,0
6,9

2016
5,3
6,7
8,3
8,9
7,4

I de neste tabellene og figurene er kort- og langtidsfravær skilt:
Korttidsfravær, dvs under 17 dager og omfatter både sykemelding og egenmelding

Stillings %
>20%
20-49,99
50-79,99
80-99,99
100

2012
1,6
2,4
2,9
3,1
2,8

SKEDSMO KOMMUNE

2013
1,9
2,0
2,9
2,9
2,7

2014
1,7
2,3
2,6
3,0
2,6

2015
1,2
2,4
2,8
2,9
2,5

2016
1,3
2,2
2,8
3,1
2,5
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Langtidsfravær, dvs 17 dager eller mer

Stillings %
>20%
20-49,99
50-79,99
80-99,99
100

2012
2,9
3,1
3,8
4,5
3,7

2013
2,8
3,5
5,0
5,1
4,0

2014
4,4
3,7
4,4
5,4
4,5

2015
4,3
3,6
4,9
8,1
4,4

2016
3,8
4,5
5,5
5,8
4,9

Når det gjelder langtidsfravær så er det stillingsstørrelse 80-99,99 som har høyest sykefravær, deretter
kommer gruppen fra 50-79,99. De med full stilling ligger en del lavere enn disse.
De med lavest sykefravær er gruppen som har en stillingsprosent under 20% og de i gruppen 20-49,99%.
Det er det samme mønsteret for korttidsfravær som for langtidsfravær.
Regresjonsanalysen viser at det er en signifikant sammenheng mellom stillingsstørrelse og sykefravær

Det er gjort få undersøkelser på sammenhengen mellom deltidsarbeid og sykefravær, men i 2007 gjorde Leif
E. Moland ved Fafo, en undersøkelse i noen enheter innenfor pleie og omsorg og sfo i Oslo kommune. Han
fant det samme bildet som PAI-registeret for kommune-Norge gir, nemlig at ansatte i små stillinger hadde
betydelig lavere fravær enn de i større stillinger. Ansatte i fulle eller i store deltidsstillinger, hadde størst
fravær.
Et prosjekt på Sykehuset Sørlandet i perioden 2011-2015, har de samme funnene.

SKEDSMO KOMMUNE
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Disse funnene stemmer ikke helt med det som presenteres her fra Skedsmo kommune. Også her har de med
lavest stillingsprosent lavest fravær, men deretter kommer gruppen ansatte med 100% stillinger. Høyest
fravær i Skedsmo er i stillingsgruppene fra 50% og oppover.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00120-17
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.2017 godkjennes med de merknader som
fremkom i møtet.
Vedlegg:
Utkast til protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11. 2017
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MØTEPROTOKOLL
Skedsmo kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.10.2017 kl. 16:00
Formannskapssalen, Skedsmo rådhus
15/00008

Tilstede:

Trine Wollum, leder
Øyvind Skaarer, nestleder
Kaveh Abdali
Elin Garcia

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Kjell Tore Wirum. Forfall ble meldt sent, vara ble ikke innkalt.

Andre:

Økonomidirektør Erik Nafstad møtte under sak 69.
Fra Romerike revisjon møtte avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik. Forvaltningsrevisor Øyvind Nordbrønn møtte under sak 71.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland møtte
under sak 72.

Protokollfører:

Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus

SAKSKART

Side

Saker til behandling
69/17

16/0011120

Orientering om 2. tertialrapport 2017

3

70/17

16/0012015

Godkjenning av protokoll

4

71/17

16/0003421

Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av
forvaltningsrevisjon

5

72/17

16/0003235

Orientering om overordnet revisjonsstrategi for
regnskapsrevisjon 2017

6

73/17

17/0004011

Orientering om status i arbeidet med
kommunereformen

7
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74/17

15/0024424

Eiendomsstrategi Skedsmo kommune 2018-2030 sak
til orientering

8

75/17

16/0003234

Orientering fra revisjonen

9

76/17

16/0003329

Referater

10

77/17

15/0021833

Eventuelt

11

Det var ingen merknader til innkallingen.
Møtet ble hevet kl. 19.

Trine Wollum
Leder for kontrollutvalget
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Saker til behandling

69/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
69/17

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

Møtebehandling
Økonomidirektør Erik Nafstad orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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70/17 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
70/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4.9.2017 godkjennes med de merknader som
fremkom i møtet.

Møtebehandling

Vedtak
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4.9.2017 godkjennes.
[Lagre]
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71/17 Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av
forvaltningsrevisjon
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
71/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til behandling av
saken i neste møte.

Møtebehandling
Oddny Rud og Øyvind Nordbrønn la frem undersøkelsen og svarte på
kontrollutvalgets spørsmål.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til behandling av
saken i desembermøtet.

[Lagre]
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72/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for
regnskapsrevisjon 2017
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
72/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for
Skedsmo kommune til orientering.

Møtebehandling
Børge Haukland, RRi orienterte og svarte på utvalgets spørsmål.

Vedtak
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for
Skedsmo kommune til orientering.
[Lagre]
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73/17 Orientering om status i arbeidet med kommunereformen
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
73/17

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

Møtebehandling
Sekretær varsler etter beste evne om møtepapirer etc. som legges ut på felles side
for kommunesammenslåing www.knr3.no
Leder orienterte om felles ledermøte. Referatet fra møtet sendes ut når det er
godkjent. Det er innkalt til felles seminar og kontrollutvalgsmøte 30. oktober på
rådhuset i Sørum.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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74/17 Eiendomsstrategi Skedsmo kommune 2018-2030 sak til
orientering
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

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

Møtebehandling

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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Saknr
74/17

79/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-17 Godkjenning av protokoll : Utkast til Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017

75/17 Orientering fra revisjonen
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
75/17

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

Møtebehandling
I forbindelse med behandlingen av etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i forrige møte, ba
kontrollutvalget revisjonen om å sjekke hvilke systemer Fet og Sørum har når det
gjelder saksbehandling samt forvaltning av bygg. Revisor orienterte om dette.
FR på internkontroll kommer til neste møte. Det gjør også prosjektplanen på
eiendomsforvaltning. Selskapskontroll på Strandveien er i sluttfasen og tas til
behandling i desembermøtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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76/17 Referater
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

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

Møtebehandling

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]
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Saknr
76/17
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77/17 Eventuelt
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
09.10.2017

Saknr
77/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen saker meldt inn.

Møtebehandling
Det ble lagt frem forslag til møteplan for 2018:
22.1
5.2
12.3
9.4
8.5
18.6
21.8
3.9
8.10
19.11
10.12
Møtene i januar, juni, september og desember er lagt på samme dato for Skedsmo,
Fet og Sørum (SFS) slik at det skal være enkelt å ha felles møter.
Kontrollutvalget vurderer i neste møte om møtene skal starte kl. 8 før sommeren og
kl. 16 etter sommeren som nå, eller om dette skal endres.
Neste møte er 27.11 kl. 16 på rådhuset i Skedsmo.
Vedtak
Møtedatoene for 2018 vedtas.
[Lagre]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00040-14
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED
KOMMUNEREFORMEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
1. Referat fra felles ledermøte 19.9.2017
2. Referat fra felles ledermøte 16.10.2017
3. Referat fra felles kontrollutvalgsmøte 30.10.2017

Saksframstilling:
Kontrollutvalget har besluttet å sette opp en fast sak hvor utvalget selv, sekretær,
rådmannen og revisor etter behov kan orientere om status i arbeidet med
kommunesammenslåingen, og saker som er relevante for dette arbeidet.
Lederne har avholdt to møter 19.9. og 16.10. Referat fra møtene er lagt ved saken.
Kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum avholdt felles seminar om
kommunereformen 30.10 i Sørum. Det var innledere fra KS som snakket om juridiske
sider ved sammenslåing, Asker kommune som snakket om sitt prosjekt og Tjøme
kontrollutvalg som snakket om prosessen rundt nye Færder kommune. Deretter
hadde kontrollutvalgene felles møte, hvor blant annet forvaltningsrevisjonsarbeidet
frem mot sammenslåing ble drøftet. Referat fra fellesmøtet er vedlagt. Utvalget vil få
en sak om revisjon/rullering av Plan for forvaltningsrevisjon til behandling på nyåret,
hvor innspillene fra fellesmøtet vil bli ytterligere konkretisert.
Det er avholdt to møter i fellesnemda 10. oktober og 15. november. Innkallinger og
protokoller kan leses på felles nettside www.knr3.no Møtene vil bli overført på nett-tv .
I skrivende stund er det ikke funnet noen link til dette.
Det er lagt opp til følgende prosjekter:
Politiske delprosjekter
• Politiske organisering (vedtatt 10.10)
• Identitet og symboler
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• Valg 2019
Administrative delprosjekter
• Administrativ organisering og tjenesteutvikling
• Arbeidsgiverpolitikk og innplasseringer
• Planverk og strategier
• Interkommunale samarbeid
• Økonomisk politikk og handlingsregler
• Innkjøp og anskaffelser (startet)
• Digitalisering, IKT og arkiv (startet)
• Eiendom
I Fellesnemdas sak 17/9 Styringsdokument er det redegjort nærmere for prosjektene.
I møtet 15.11 ble det gitt en presentasjon av IKT-prosjektet, se sak 17/5 Delt ut i
møtet.
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Referat
fra møte mellom kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum
kommuner.
Avholdt: Tirsdag 19. september 2017, kl. 08.00, formannskapssalen,
Skedsmo rådhus.
Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud, Tore Kampen.
Fra sekretariatet møtte: Mona Moengen, Øystein Hagen, Kjell
Nordengen.
1. Felles seminar for kontrollutvalgene
Det var enighet om følgende:
 Seminaret avholdes 30. oktober 2017 i Skedsmo rådhus. I ettertid er
det avklart at man denne dagen ikke kan få møterom hverken i
Skedsmo eller Fet. Seminariet vil derfor bli avholdt i Sørum kommune.
 Det planlegges et seminar på ca. 4 timer, fra 09.00-13.00. Innholdet i
seminaret ble drøftet i møte mellom kontrollutvalgslederne den 4. april
2017. Da ble følgende nevnt:
- KS-advokatene som kan gi en oversikt over de juridiske sider av en
kommunesammenslåingsprosess.
- Prosjektleder for en kommunesammenslåing som gir sine erfaringer
om hva man bør gjøre, og hva man bør gjøre annerledes.
- Leder av kontrollutvalg som kan redegjøre for hvordan
kontrollutvalgene bør opptre og ha fokus på i forbindelse med
prosessen.
 I møtet nå ble ovennevnte fastsatt nærmere:
- Når det gjelder prosjektleder for ny kommune ble det nevnt både
prosjektleder for Frei kommune og Nye Asker kommune. Det var
enighet om å spørre prosjektleder for Nye Asker kommune først.
- Når det gjelder leder av kontrollutvalg ble følgende nevnt som aktuelle:
- Færder kommune (Nøtterøy og Tjøme)
- Aust og Vest- Agder fylkeskommuner
. Nord og Sør- Trøndelag fylkeskommuner
 Følgende inviteres til å delta i seminaret:
- Fellesnemnda i kommunene
- Administrasjonen
- Revisjonen
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 Budsjettbehov for kontrollutvalgenes felles aktiviteter må meldes inn
til kommunene.
2. Første felles møte mellom kontrollutvalget
Det var enighet om følgende:
 Det første fellesmøtet avholdes etter seminaret og samme dag, etter
en lunsj, og starter ca. kl. 14.00.
 Aktuelle saker er:
- Gjennomgang og samordning av planer for forvaltningsrevisjon.
Ved en kommunesammenslåing vil alle tjenester bli gjennomgått og
omorganisert. Har kommunene noen prosjekter i sine planer som
gjør disse mindre aktuelle av denne grunn? Er det andre prosjekter
som bør velges ut i fra hensikten om at forvaltningsrevisjon skal
bidra til fremtidig læring og forbedring. Bør man finne prosjekter som
i større grad er fremadskuende enn tilbakeskuende? Ut i fra dette
perspektivet kan det være at prosjektene bør bidra i Fellesnemndas
virksomhet fremover. I hvilken grad skal kontrollutvalgene samordne
sine bestillinger av forvaltningsrevisjon?
- Hvilken informasjon ønsker kontrollutvalgene fra Fellesnemnda
fremover om sammenslåingsprosessen?
- Behovet for fellesmøter fremover. Fra kontrollutvalgslederne ble det
antydet ett fellesmøte per kvartal. Dersom dette skulle få tilslutning
samordner sekretariatet møteplanen for de enkelte utvalg slik at
dette ivaretas.
 Kopi av innkallingene til Fellesnemnda må også gå til
kontrollutvalgene.
 Man må også holde seg orientert om arbeidsgruppenes virksomhet,
spesielt den som skal vurdere interkommunale selskaper og
interkommunale samarbeid.
Kontrollutvalgslederne hadde også en skisse til et 2. fellesmøte. I dette
møtet ønsket man et virksomhetsbesøk i Nedre Romerike vannverk (NRV). I
tillegg til virksomhetsbesøket skulle man i dette møtet ta for seg planene for
selskapskontroll.
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3. Hvilke kvalitetsindikatorer/evalueringspunkter skal utredning av
revisjonsordning til den nye kommunen ha?
Kontrollutvalgslederne var enige om at dette var noe sekretariatet burde
arbeide videre med og man bestilte et diskusjonsnotat fra sekretariatet, som
grunnlag for den videre drøfting.
4. Eventuelt
Det neste møtet for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum
kommuner ble fastsatt til 16. oktober 2017, kl. 08.00 i Skedsmo rådhus.
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Referat
fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner den
16. oktober 2017 kl. 08.00, møterom Karterud, Skedsmo rådhus
Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud, Tore Kampen
Fra sekretariatet møtte Mona Moengen, Øystein Hagen, Kjell Nordengen
1. Felles seminar for kontrollutvalgene og første felles møte mellom
kontrollutvalgene – status
Programmet for seminaret er avklart med eksterne forelesere og det er
sendt innkalling/invitasjon til kontrollutvalgenes medlemmer, fellesnemnda,
rådmennene og revisjonen. Alt det praktiske vedrørende seminaret er
ivaretatt.
Det var enighet om at Tore leder seminaret i og med at Sørum er vert for
dette, og at Trine leder fellesmøtet som initiativtaker til dette.
Når det gjelder betaling av kostnadene til seminaret så er det bare Sørum
kontrollutvalg som har en budsjettpost for uforutsette utgifter i 2017.
Skedsmo og Fet kontrollutvalg har imidlertid en budsjettpost for
kurs/opplæring hvor det er gjenstående midler. Sekretariatet må legge frem
en sak for kontrollutvalgene om finansieringen av seminaret.
For felles aktiviteter for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum var det
enighet om at den kommune som er vert for aktiviteten må forestå det
økonomiske oppgjøret og eventuelt fakturere de andre kommunene for
deres andel. Sekretariatet må legge frem en sak om dette i
kontrollutvalgene.
Finansieringen av seminar og finansiering av felles fremtidige aktiviteter kan
fremmes for kontrollutvalgene i samme sak.
2. Kvalitetsindikatorer/evalueringspunkter for vurdering av revisjonsordning
for den nye kommunen
Kontrollutvalgene bør få en sak om dette innen utgangen av 2017. Det
legges opp til at denne saken behandles først i kontrollutvalget i Skedsmo
kommune i novembermøtet. Fet og Sørum kontrollutvalg behandler saken i
sine desembermøter.
Lederne ber sekretariatet innhente opplysninger om Romerike revisjon IKS
sine produksjonskostnader i forbindelse med denne saken.
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Det var enighet om at sammenslåingskommunene avklarer denne saken
først og innen utgangen av 2017. Det er aktuelt å forespørre om andre
kommuner enn sammenslåingskommunene er interessert i å delta i en
evaluering av revisjonsordningen. Dette kan være en sak for drøfting i
fellesmøte for alle kontrollutvalgsledere i januar 2018.
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Referat
fra

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum
kommuner
Tid og sted
Mandag 30. oktober 2017, kl. 14.00, kommunestyresalen, Sørum rådhus
Til stede
Fra Skedsmo kontrollutvalg; Trine Wollum (leder), Øyvind Skaarer
(nestleder), Kaveh Abdulai, Elin Fredrikke Garcia
Fra Fet kontrollutvalg: Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg,
Anna Kristine Jahr Røine, Jarle Linnerud
Fra Sørum kontrollutvalg: Tore Kampen (leder), Rune Viestad, Jan Myhrvold,
Kjersti Jensen, Jan Bjørknes
Fra Romerike revisjon IKS: Daglig leder Nina Neset, avdelingsleder Oddny
Ruud Nordvik, spesialrevisor Roger Gulbrandsen
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen,
konsulent Øystein Hagen, rådgiver Kjell Nordengen
Andre: Ordfører i Sørum kommune Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Fet
kommune John Harry Skoglund, rådmann i Sørum kommune Siri Gauthun
Kielland, medlem av Fellesnemnda Heidi Nyhus, Sørum.
Andre forhold
Leder av kontrollutvalget i Skedsmo kommune, Trine Wollum ledet møtet.
Før man drøftet sakene som var satt opp på fellesmøtet ble det foretatt en
evaluering av seminaret som ble avholdt forut for fellesmøtet. Det ble i
denne forbindelse uttrykt ønske om mer faglig «påfyll» også om andre
områder som blir berørt av en kommunesammenslåing enn de man hadde
fått i dagens seminar.
Det ble presisert at fellesmøtet mellom kontrollutvalgene ikke kan gjøre
vedtak. Fellesmøtet er drøftinger som kan samordne utvalgenes virksomhet,
og være et grunnlag for vedtak i de enkelte kontrollutvalg.
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Sak 1 Gjennomgang av planer for forvaltningsrevisjon
Daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS innledet om
forvaltningsrevisjon og kommunesammenslåing.
I den etterfølgende meningsutveksling fremkom følgende:
 Planene for forvaltningsrevisjon skal revideres i alle kommuner. For de
kommuner som skal sammenslås er det mer aktuelt å velge prosjekter
som kan være et bidrag i sammenslåingsprosessen enn å undersøke
hvordan tjenesteproduksjonen har vært i den enkelte kommune.
 Dersom man legger sammen de timer de tre kommunene har til
forvaltningsrevisjon, og samordner sine bestillinger vil man kunne få
mer ut av de ressurser man har til rådighet.
 Eldreomsorg er et område alle kontrollutvalgene har i sine planer.
 De forvaltningsrevisjoner revisjonen nå gjennomfører kan være en
orienteringssak i kontrollutvalgene i de andre kommunene.
 Risiko- og vesentlighetsanalysen ved valg av
forvaltningsrevisjonsprosjekt må være god slik at man finner de
områder hvor det er et større behov, og at det er klart avgrenset hva
som skal undersøkes.
 Revisjonen kan foreta en forundersøkelse før man bestiller
forvaltningsrevisjon. Dette for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for
valgt av forvaltningsrevisjon.
 Ved revidering av plan for forvaltningsrevisjon bør utvalgene invitere
ordfører og rådmann for å gi sine innspill til den risiko- og
vesentlighetsvurdering utvalget skal gjøre i forhold til aktuelle
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ordfører og rådmann er sentrale
personer i sammenslåingsprosessen. Utvalgene må be om at
innspillene fra ordfører og rådmann bør være relatert til denne
prosessen.
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Sak 2 Informasjon fra Fellesnemnda til kontrollutvalgene
 Ordfører Grimstad Hansen og ordfører Skoglund informerte om status
for Fellesnemndas arbeid.
 Kontrollutvalgene ønsker kvartalsvis orientering fra Fellesnemnda.
 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.
 Når prosjektleder/rådmann i ny kommune er tilsatt bør denne
informere utvalgene om planlagt prosess fremover. Dette kan skje i
fellesmøte.
Sak 3 Behovet for fellesmøter
 Kontrollutvalgene ønsket kvartalsvise fellesmøter.
 Møtene planlegges slik at utvalgene kan ha separate møter etter
fellesmøtet for å behandle sine egne saker. Et mulig opplegg kan være
at man møter for fellesmøte kl. 14.00 og at utvalgene behandler sine
saker i separerte møter fra kl. 18.00.
 I forslag til møteplan for første halvår 2018 har man lagt opp til to
fellesmøter.
 I det neste fellesmøtet er det aktuelt med virksomhetsbesøk hos
Nedre Romerike vannverk IKS.
 Det ble bedt om at man så på mulighetene for et fellesmøte også i
april da det er lang tid mellom første og andre fellesmøte i 2018. Det
må unngås at møtet for behandling av regnskapssaken sammenfaller
med fellesmøte.
Sak 4 Eventuelt
Ingen saker.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00109-5
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

ERFARINGER MED KONTROLLUTVALGSARBEIDET 2017
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Saksframstilling:
I denne saken drøfter kontrollutvalget erfaringer med eget arbeid. Etter behandling av
saken i 2016 ble utvalget enige om å ha dette som en fast årlig sak forut for
behandlingen av kontrollutvalgets årsplan.
Kontrollutvalget har fått flere orienteringer fra rådmannen. Etter fjorårets evaluering
av utvalgets arbeid er bestillingene i slike saker blitt mer presise. Enkelte
orienteringer er også omfattende, slik som orientering om medarbeiderundersøkelsen som gis i dette møtet. Presise bestillinger gjør at orienteringene blir
mer nyttige for utvalget.
Kontrollutvalget har fått på plass planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
som er godkjent av kommunestyret. Bestillingene av kontroller skjer innenfor rammen
av disse planene.
Kontrollutvalget har bestilt og fått levert både en forvaltningsrevisjon og en
undersøkelse om eiendomsskatt. Forvaltningsrevisjon på internkontroll (delleveranse
1) kommer til desembermøtet. Erfaringen er at rapportene ikke alltid svarer til
utvalgets forventninger til tross for at det brukes mye ressurser på dette. Det kan
være flere årsaker til dette. Det kan være at bestillingene ikke er gode nok eller
presise nok, og kanskje kunne revisor melde tilbake når det blir klart at det ikke er
funn av betydning slik at utvalget kan vurdere å endre problemstilling eller stoppe
prosjektet. Kontrollutvalget vil foreta en rullering av Plan for forvaltningsrevisjon våren
2018. Utvalget har besluttet å invitere rådmannen til å gi en årlig orientering med vekt
på utviklingen i risikobildet. Sekretariatet vil ta initiativ til et seminar for alle
kontrollutvalgene i januar 2018 hvor bestilling av forvaltningsrevisjon vil stå i fokus.
Dette også som et ledd i å bedre kontrollutvalgets bestillerkompetanse.
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Informasjon om status i arbeidet med kommunereformen har stått fast på dagsorden
siden juni. Dette ansees å være en nyttig sak som bør opprettholdes i perioden frem
til ny kommune er etablert.
Etter evalueringen av arbeidet i 2016 besluttet kontrollutvalget å godkjenne protokoll
fra forrige møte som egen sak. Dette er en ordning som fungerer godt.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00016-15
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

MØTEPLAN 2018
Forslag til vedtak/innstilling:
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
Vedlegg:
Ingen vedlegg

Saksframstilling:
Kontrollutvalget vedtok møteplan for 2018 i forrige møte, sak 77/17. Møtene i januar,
juni, september og desember var lagt på samme dato for Skedsmo, Fet og Sørum
(SFS) slik at det skal være enkelt å ha felles møter. I felles kontrollutvalgsmøte 30.10
pekte imidlertid utvalgene på at det er lang tid mellom første og andre fellesmøte.
Sekretariatet foreslår derfor å ha fellesmøter februar og april, i tillegg til september og
desember. Det var også behov for å gjøre noen endringer på grunn av
møtekollisjoner. Forslag til ny møteplan blir da
22.1
5.2 Felles
12.3
24.4 Felles
8.5
18.6
20.8
3.9 Felles
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8.10
19.11
4.12 Felles
Utvalget besluttet å vurdere om møtene skal starte kl. 8 før sommeren og kl. 16 etter
sommeren som nå, eller om dette skal endres. Argumenter for at møtene bør starte
kl. 8 hele året er at utvalget behandler mange kompliserte saker, og man er mest
opplagt fra morgenen av. For mange er det lettere å være borte fra arbeid i starten av
dagen, fordi arbeidsdagen kan forlenges utover kvelden. For andre er det lettere å
starte møtene kl. 16 fordi man i mindre grad er borte fra jobb. For alle administrative
ressurser er det en fordel at møtene legges til dagtid.
Fellesmøtene vil uansett gå på kveldstid.

2
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00058-4
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

PRESENTASJON AV RAPPORT ETTER UTFØRT
SELSKAPSKONTROLL I STRANDVEIEN 1 AS
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar presentasjonen til foreløpig orientering og kommer tilbake til
behandling av saken i neste møte
Vedlegg:
Strandveien 1 AS – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Romerike revisjon
oktober 2017.

Saksframstilling:
Rapport fra utført selskapskontroll i Strandveien 1 ble mottatt 16.11, og vil bli
presentert i møtet. Kontrollutvalget har tidligere besluttet å behandle rapporten i
desembermøtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00100-1
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

SKEDSMO KOMMUNES EIERFORVALTNING - PROSJEKTPLAN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Skedsmo kommunes eierforvaltning
med følgende problemstillinger:
1.
Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på x timer. Rapporten leveres innen ….
Vedlegg:
Prosjektplan Skedsmo kommunes eierforvaltning, Romerike revisjon 14.11.2017

Saksframstilling:
Under behandlingen av sak 61/17 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt,
vedtok kontrollutvalget følgende:
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.
[
Revisjonen anser det mest hensiktsmessig å gjennomføre denne undersøkelsen som
en eierskapskontroll. En begrunnelse for dette er at kjernen av eierskapsforvaltningen forestås av folkevalgte, og at reglene i kommuneloven om eierskapskontroll utgjør tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av kontrollen.
I vedlagte prosjektplan er utvalgets vedtak er operasjonalisert i følgende
problemstillinger:
1. Har kommunen etablert tilfredsstillende opplæring for sine folkevalgte som
skal være kommunens eierrepresentanter i selskaper (herunder §27samarbeid), og er disse fulgt i praksis?
2. Er det etablert tilfredsstillende rutiner (intern kontroll) for utøvelse av eierviljen
og mandatering av kommunens representant til eierforsamlingen? Og i tilfelle
blir disse fulgt i praksis?

1
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3. Har kommunen rutiner som sikrer tilstrekkelig oversikt over sitt eierskap i
selskaper og andre interkommunale sammenslutninger?
[
I forbindelse med behandlingen av Skedsmo kommunes eiermelding 2017 har
rådmannen imidlertid foreslått å gjennomføre kurs i eierstyring for folkevalgte med
verv i eierforsamlinger innen utløpet av 2018. Kontrollutvalget bør derfor vurdere om
problemstilling 1. bør utgå.
Tidligere kontroller i selskaper viser at eierstyringen av selskap hvor Skedsmo er
deleier i all hovedsak er tilfredsstillende. Grunnleggende styringsverktøy som i
utgangspunktet legger til rette for en sikker og effektiv eierutøvelse er etablert
gjennom eiermeldingen, etablering av eierstyringssekretariat og rutiner for
mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter.
Ett funn i Eierskapskontroll i NRV AS og RA2 AS fra 2015 er imidlertid negative
konsekvenser av at eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Flere av
eierrepresentantene fremhevet den gang at bundet mandat begrenser muligheten til
å kunne realitetsbehandle saker på generalforsamlingen fordi spørsmålet var avgjort
på forhånd. Bundet mandat blir særlig problematisk i de tilfeller en av aksjonærene
stiller med et annet mandat enn de øvrige. Tilbakemeldingen viste videre at
manglende realitetsbehandling av saker på generalforsamlingen svekker
samarbeidet mellom eierne. I denne sammenheng ble det fremhevet at det er uheldig
at det er rådmennene i eierstyringssekretariatet som legger føringer for eiernes
beslutninger og at ikke vedtakene er koordinert på en måte som gjør det mulig for
eierne å samarbeide i forkant av møtene. Resultatet av dette er at den politiske
styringen kan bli for svak. Kontrollutvalget bør vurdere om denne selskapskontrollen
bør undersøke disse problemstillingene nærmere. Det vil i denne forbindelse også
være interessant å se nærmere på i hvilken grad det er dialog mellom rådmannen og
daglig leder i forkant av mandatering og hvordan formannskapet ivaretar dialogen
med selskapene.
I kontrollen av Nedre Romerike Brann og Redning i 2016 fant revisjonen at
"Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring."
Kontrollutvalget bør derfor vurdere om vektleggingen i problemstilling 2 bør rettes inn
mot eierstyringssekretariatets rolle og rutiner for dialog mellom selskapet,
eierstyringssekretariatet og rådmannen i forbindelse med mandatering. Videre hvilke
rutiner kommunen har for å formidle resultater fra kommunestyrets behandling av
kontrollene til eierrepresentantene og hvordan kommunen sikrer at eierorganene
følger opp, samt hvilken dialog det er mellom formannskapet og selskapene.
Når det gjelder problemstilling 3, synes oversikten å være ivaretatt i eiermeldingen,
som gir en oversikt over kommunens eierskap og samarbeid. Disse er mange, og vil
etter det sekretariatet forstår bli gjennomgått i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det vil bli nedsatt et delprosjekt "IKS og andre samarbeid". I
styringsdokumentet for den nye kommunen står det "Det vil samtidig være viktig for
den nye kommunen med en grundig gjennomgang av hvilke samarbeid som bør
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avsluttes, videreføres eller endre samarbeidsform." Kontrollutvalget bør derfor
vurdere om problemstilling 3 bør utgå.
Kontrollutvalget er opptatt av at revisjonene fremover skal være til nytte i arbeidet
med kommunesammenslåingen. Det har vært dialog mellom revisjonen og
sekretariatet ved utarbeidelse av saksfremlegget. Revisjonen vil ha et øye til
kommunesammenslåing gjennom revisjonen. Det å avdekke hva som er på plass og
hva som fungerer godt er et viktig bidrag i så måte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00043-14
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER 2018
Forslag til vedtak/innstilling:
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.
Vedlegg:
1.
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020
2.
Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden

Saksframstilling:
Bestilling av selskapskontroll gjøres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll
2017 – 2020 som ble vedtatt av kommunestyret 14.12.16 sak 16/170, se vedlegg 1.
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Det er derfor viktig at rapportene
inneholder tilstrekkelig informasjon om den enkelte kommune, slik at kontrollutvalget
kan lage en presis innstilling til kommunestyret. I selskaper der flere kommuner er
eiere, vil sekretariatet samordne bestillingene.
Det er bestemt at kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen. Totalt for
alle kontrollutvalgene på Romerike innebærer dette kontroll av selskapene; Øvre
Romerike Brann og Redning IKS, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, Midtre
Romerike Avløpsselskap IKS, Nedre Romerike Vannverk IKS, Nedre Romerike
Avløpsanlegg IKS, Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Dessuten undersøkelse i
Kommunal døgnenhet, KAD. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en
liste for gjennomføringen av kontrollene.
For Skedsmo kommune innebærer dette bestilling av kontroll av selskapene Nedre
Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS. Her er det det aktuelt
å se på hvordan anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt fulgt opp.
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I tillegg ønsker kontrollutvalget i Rælingen å undersøke i hvilken grad kommunene
har pasienter i Kommunal døgnenhet (KAD). Bakgrunnen for dette er oppslag om
dårlig utnyttelse av ressursene. KAD er organisert som en samarbeidsavtale mellom
Lørenskog, Rælingen, Fet, Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo kommuner.
Skedsmo kommune drifter enheten, og har arbeidsgiveransvaret. I og med at det er
Skedsmo som er vert for dette samarbeidet, er det Skedsmo kontrollutvalg som må
bestille undersøkelsen. Rapporten fra undersøkelsen vil bli distribuert til alle
kontrollutvalg som deltar i samarbeidet.
Det var opprinnelig også tenkt en forvaltningsrevisjon av Norasondegruppen AS der
man skulle se på om selskapet drives i samsvar med formålet. Det er nylig avholdt en
ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt endringer av
selskapsvedtektene som imøtekommer krav om at selskapet drives i samsvar med
formålet. I tillegg er det utarbeidet et forslag til eierstrategi for perioden 2017-2021.
På denne bakgrunn vurderer kontrollutvalgssekretariatet at en forvaltningsrevisjon av
Norasondegruppen AS utgår, og at kontrollutvalget avventer og gjennomfører en
eierskapskontroll av selskapet mot slutten av perioden.
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Overordnet analyse og
plan for
selskapskontroll
Skedsmo 2016 - 2020
UTARBEIDET AV ROKUS IKS

Vedtatt i Kommunestyret 14.12.16 sak 16/170
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Innledning
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen
utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper,
interkommunale selskaper elle andre selvstendige rettssubjekter.
Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn
av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens internkontroll.
Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og
god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for
kommunens omdømme.

Om selskapskontroll
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel
for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en
gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være
basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene.
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og
interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten
overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.
I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig
forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to
hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et godt
utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

1

Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer
beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens
vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene.
Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være:
 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en
eierskapsmelding?
 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de
etterlevd?
 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret
og daglig leder)?
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

Bortsett fra å kontrollere kommunens etterlevelse av eierskapsmelding gjennom skriftlig
dokumentasjon, er det av interesse å få kommunens representanter i de aktuelle selskapers
generalforsamlinger eller representantskap til å komme i kontrollutvalgets møte og
orientere. Det kan også være aktuelt å få orienteringer fra selskapet selv.
Slike orienteringer kan sammen med selskapets dokumenter, slik de fremkommer i
kommunens dokumentasjon pr selskap, gi grunnlag for videre oppfølging gjennom
orientering fra daglig leder eller styreleder i det respektive selskap eller en
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også være aktuelt dersom tips,
politiske vedtak eller endrede føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger
å bli nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere
forvaltningsrevisjon i selskaper.
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon i
selskaper kan være:
 Måloppnåelse
 Offentlige anskaffelser
 Habilitet
 Etikk og samfunnsansvar
 Arbeidsmiljø
 Økonomisk drift
Det kan det også være aktuelt å vurdere hva slags rolle de oppnevnte styremedlemmene har
for å sikre at selskapet drives innenfor kommunestyrets forutsetninger og engasjement i
selskapet.
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi
kommunestyret relevant informasjon om selskapet.
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Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og undersøkelsesretten til
kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper:
 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt
 Interkommunale selskap (IKS)
 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre
kommuner
 Heleide datterselskap til slike selskaper

Overordnet analyse
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan eierskapet
forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet til det enkelte
eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke selskaper som er
aktuelle for selskapskontroll.

Kommunens eierskap
Skedsmo kommune har i eiermeldingen2 beskrevet 25 eierskap, hvorav ett (Lillestrøm 2020) er
avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert
risiko og vesentlighet for alle disse bortsett fra Akershus teater som er en stiftelse, og faller
utenfor kontrollutvalgets mandat.

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et godt
utgangspunkt for utøvelse av eierposisjonen. En stor del av Skedsmo kommunes styring av
selskaper skjer ved formannskapets behandling av sakene forut for møtene i
generalforsamlingen/representantskapet i selskapene. I NRV og NRA, skjer en stor del av
eierstyringen gjennom behandlingen av hovedplaner mv for det virksomhetsområde selskapene
ivaretar. I ROAF er avfallsstrategien en viktig del av eierstyringen.
Eiermeldingen fungerer som en statusoppdatering knyttet til de enkelte samarbeidsordningene
kommunen deltar i.
Med eierskapsstrategi siktes det til hva eierne ønsker å oppnå med virksomheten. Kommunens
eierskapsstrategi vil i hovedsak fremgå av selskapets formål i vedtektene/selskapsavtalen i
aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
I henhold til eiermeldingen tar kommunen sikte på å tilby opplæring i rollene som styremedlem
og medlem av generalforsamling/representantskap i selskapene i inneværende periode.
De fleste selskaper kommunen har eierinteresser i har utarbeidet instruks for styret og etiske
retningslinjer for selskaper, og styrene har likeledes fastsatt instruks for daglig leder.

Vurdering av eierskapets vesentlighet
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger
kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet

2

Forvalter store økonomiske verdier

Eiermelding for Skedsmo kommune, vedtatt i kommunestyret høsten 2015
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Utfører viktige kommunale oppgaver
Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el.
Politisk interesse og prestisje
Betydning for omdømme

Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål ikke
oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er:







Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte
Negativ økonomisk utvikling
Negativ medieoppmerksomhet

Kommunens eierskap
Skedsmo kommune har eierinteresser i følgende virksomheter:
Interkommunale selskaper – IKS:
 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen
 Romerike Avfallsforedling
 Nedre Romerike Vannverk
 Nedre Romerike Avløpsanlegg
 Romerike Krisesenter
 Romerike kontrollutvalgssekretariat
 Romerike Revisjon
Aksjeselskaper - AS
 Skedsmo Parkering
 Romerike Parkering
 Lillestrøm Parkering
 Norasondegruppen
 Nedre Romerike Vannverk
 Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)
 Lillestrøm kulturbygg
 Skedsmo Samfunnshus
Andre samarbeidsordninger som ikke er underlagt eierskapskontroll
 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
 Kunnskapsbyen Lillestrøm
 Nedre Romerike legevakt
 Lindrende enhet
 Regionalt samhandlingskontor
 Kommunal døgnenhet, KAD
 Regionkontor landbruk (RKL)
 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
6
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Tidligere kontroller
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS
i forrige periode. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i
selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det
synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapene, bortsett fra i
Norasonde.
Kontrollutvalget har for tiden selskapskontroll i Nedre Romerike brann og redning til behandling.
For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap.

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
Kontrollutvalget vil prioritere selskaper det ikke har vært gjennomført eierskapskontroll i samt
følge opp tidligere kontroller. Kontrollutvalget ønsker også å gjennomføre eierskapskontroll av
Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning. Kontrollutvalget ønsker å konsentrere seg om
følgende kontroller:
Eierskapskontroll

Oppfølging av tidligere
kontroller

Skedsmo kommunes
eierskapsforvaltning

Romerike krisesenter IKS

Lillestrøm parkering AS med
datterselskaper

Strandveien 1 AS

Romerike revisjon IKS

Norasondegruppen AS

Romerike
kontrollutvalgsekretariat IKS

NRBR

Hvilke problemstillinger (innretning og omfang) som er aktuelle vil utvalget komme tilbake til i
bestillingsdialogen med Romerike revisjon. Utvalget har nedenfor utdypet noe hva som kan være
aktuelt.
Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene der hvor det er mange
eiere. Kontroll av RRi og Rokus kan ikke gjennomføres av RRi, og må anskaffes. Sekretariatet
foreslår at disse kontrollene utføres i 2018 og 2019, og vil ta høyde for dette når vi utarbeider
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i de angjeldende år.

Utdyping av de enkelte prosjektene
Kontrollutvalget ønsker å gå inn på selskaper der det ikke har vært gjennomført kontroll tidligere
i tillegg til å følge opp tidligere kontroller
Når det gjelder Krisesenteret ønsker kontrollutvalget i første omgang å få en orientering fra
selskapet om kapasiteten på tjenesten og om organisering av selskapet. Orientering fra ordfører
som er leder av representantskapet er også aktuelt. Utvalget vil drøfte innretning av kontrollen
nærmere, men mener at det er aktuelt å se på driften i første omgang, og la spørsmål knyttet til
eierstruktur eventuelt komme senere.
7
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NORASONDE har en privat eier – Norsk Folkehjelp som eier 0,32%. Kontrollutvalget har derfor
ikke automatisk innsyns- og undersøkelsesrett i selskapet. Norsk Folkehjelp ble forespurt og ga
sitt samtykke til at det ble gjennomført en eierskapskontroll i 2014. Funn fra eierskapskontrollen
viser at selskapet mangler etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring. Revisor anbefalte at
det gjennomføres en bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, samt at det utarbeides
eierstrategi for virksomheten. Det ble videre anbefalt videre å gjennomføre ny eierskapskontroll
våren 2015.
Når det gjelder NORASONDE vil kontrollutvalget følge opp funn og anbefalinger i eierskapskontrollen fra 2014. Selskapets rammebetingelser er endret etter at NAV konkurranseutsetter
mange virkemidler. Hvordan dette påvirker selskapet kan også være en problemstilling som kan
undersøkes nærmere i kontroll av Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning.
I Strandveien 1 AS kan det være aktuelt å følge opp eierskapskontrollen fra 2015 ved å be om en
orientering fra representantskapsmedlemmene (Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland) og/eller
selskapet. Problemstillinger det er aktuelt å undersøke nærmere dels ved orientering dels ved å
be revisor gå inn:





Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører?
Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?
I hvilken grad er regelverket for offentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med
eiendomsutvikling?
Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet?

I NRBR er det aktuelt å følge opp funn og anbefalinger i eierskapskontrollen fra 2016.
Romerike revisjon IKS og Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS er nye selskaper der det ikke har
vært gjennomført kontroll tidligere. Det har heller ikke vært gjennomført kontroll med
Lillestrøm parkering AS. I eierskapskontrollene i disse selskapene er det disse problemstillingene
som vil bli besvart:



Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
Utøves kommunenes eierinteresser i selskapet i samsvar med kommunestyrets vedtak
og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

I tillegg kan det være aktuelt å be revisor se nærmere på sykefravær, HMS, anskaffelser, ITsikkerhet eller hvordan selskapet ivaretar samfunns- og miljøansvar. Dette vil kontrollutvalget
vurdere ved bestilling av hver enkelt kontroll.
I eierskapskontrollen av Skedsmo kommunes eierforvaltning er det aktuelt å følge opp funnene i
eierskapskontrollen i NRBR, hvor det blant annet kom frem at Skedsmo kommune ikke har
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring utover deltagelse i
Eierstyringssekretariatet. Det er også aktuelt å se nærmere på hvordan bundne mandat gis eierrepresentantene og i hvilken grad eierrepresentantene har spillerom i representantskapsmøtet. I
hvilken grad kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper) kan også
være en aktuell problemstilling.
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Gjennomføring av selskapskontroll
Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere angivelse
av innretning av undersøkelsen. I selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet
samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Det er Romerike
revisjon som utfører selskapskontrollen.
NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt.

Rullering av planen
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I tillegg til
løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 år.
Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i
planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det.

Faktaark selskaper
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret
oktober 2013

Formål

Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt
etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål,
samt sivilforsvarsoppgaver har etter brann- og
eksplosjonsvernloven (lov 14.6.02) med forskrifter og
forurensningsloven (lov 13.3.81) med forskrifter

Etablert

1. januar 1992

Deltakere

Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, AurskogHøland og Nittedal kommuner (utvidet fra 01.01.2014)

Hovedkontor

Lørenskog kommune

Hovedrammer for selskapets
virksomhet

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen.
Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.
Forurensningsloven med forskrifter.
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Eierandeler

Lørenskog 19,85 %, Rælingen 7,20 %, Skedsmo 29,26%,
Nittedal 19,04 %, 6,73 6 %, Sørum 10.09 %, AurskogHøland 7,83 %

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Tilskudd

Eierkommunenes tilskudd fordeles etter eierandel, og i
samsvar med selskapsavtalens pkt. 3 og 4 som tilsier en
overgangsordning på 10 år. Årlige driftstilskudd fordeles
på årets 12 måneder.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til
konvertering av eldre gjeld, samt likviditetsformål, med
en ramme for samlet låneopptak på kroner 25.000.000,-.

Representantskapet

14 medlemmer, to fra hver eierkommune.
Eierkommunene har en stemme hver. Det ble konstituert
nytt representantskap 12.november 2013 i forbindelse
med utvidelsen av selskapet til 7 kommuner fra 01.01.14.

Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt og Trine Reitehaug

Styret

5 medlemmer med varamedlemmer i numerisk
rekkefølge pluss to medlemmer med varamedlemmer
som velges av og blant selskapets ansatte.

Styremedlemmer

Marit Helene Ekvoll (styreleder), Rune Holter (nestleder),
Astri Aas-Hansen (styremedlem), Halvor Bing Lorentzen
(styremedlem), Elisabeth Bødtker Larsen (styremedlem),
Morten Thoresen (ansatte representant), Per Kristian
Kneppe (ansatterepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS.
Selskapskontroll
Eierskapskontrollen er gjennomført i 2016. Kontrollen viser at Skedsmo kommune ikke har
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i
Eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et senere
tidspunkt.
Det flere interessante funn:
 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune
ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til
dette.
 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og
sammensetning av styret.
10
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Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 5 av 11
eierrepresentanter var kjent med dette.
Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering
av styret.

Romerike Avfallsforedling IKS
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret
18.03.2015

Formål

På vegne av eierkommunene å drive innsamling,
transport, behandling og omsetning av avfall i
eierkommunene mm (Fullstendig formål finnes i kap 2 i
selskapsavtalen).
ROAF drives etter selvkostprinsippet (husholdningsavfall).

Etablert

ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i
foretaksregisteret 15.10.1992

Deltakere

Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog,
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner.
(Aurskog- Høland ble fullverdig deltagerkommune
01.01.2015) ⃰

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Hovedrammer for selskapets
virksomhet

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen.
Forurensningsloven med forskrifter.

Eierandeler

Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i
en note til regnskapet i årsrapporten. Skedsmo kommune
hadde pr 01.01.2014 en eierandel på 30,13 %. (Fra
01.01.2015 vil eierandelen være en god del lavere som
følge av at Aurskog-Høland kommune har blitt
deltagerkommune). Overskudd fra ROAFs
næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs
eierkommuner.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Driftstilskudd

Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet
utfører for kommunene, fordeles på deltakerkommunene
i samsvar med regler fastsatt av representantskapet.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en
samlet ramme for låneforpliktelser på 365 millioner
kroner.

Representantskapet

18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver
eierkommune har 2 representanter. Velges for 4 år av
gangen. Eierkommunene har en stemme hver.
11
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Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt og Glenn Simon Nerdal

Styret

5 medlemmer pluss 1 ansattrepresentant. Valgkomitè.

Styremedlemmer

Nina Elisabeth Kristiansen (styreleder), Arne Brovold
(nestleder), Kari Westgaard Berg, Tor Allstrin, Dag
Møkleby, Terje Skovly (ansattrepresentant)

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale med
Aurskog-Høland kommune.

Eierskapskontroll
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF
etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å
besvare følgende hovedproblemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og
redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og
manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.»
Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for
representantskapets medlemmer.»

Nedre Romerike Vannverk IKS
Driftskostnad 41,6 mill. kroner i 2014.
Organisering/selskapsform

Interkommunal selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist
endringer i selskapsavtalen 29.4.2015. Selskapsavtalen er
pt. ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga ansvar
prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da
endring må gjennom alle kommunestyrene.

Formål

Vannforsyning til eierkommunene på en gros-nivå.
Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med
tilhørende renseanlegg, tunneler, reservevannkilder,
høydebassenger, pumpestasjoner og
hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter.
Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til
enkeltabonnenter.
Skal drives etter selvkostprinsippet.
12
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Etablert

31.7.2007

Deltakere

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

Hovedkontor

Rælingen kommune

Hovedrammer for
virksomheten

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov
om kommunale vass- og kloakkavgifter,
forurensningsloven, vannressursloven, plan- og
bygningsloven, matloven.

Eierandeler

Skedsmo
35,90 %
Lørenskog
25,48 %
Rælingen
11,45 %
Nittedal
16,15 %
Fet
4,76 %
Sørum
6,26 %
Ved Gjerdrums tiltreden 01.01.17 endres
eierprosent til: Skedsmo
35,10 %
Lørenskog
24,91 %
Rælingen
11,19 %
Nittedal
15,79 %
Fet
4,65 %
Sørum
6,12 %
Gjerdrum
2,24 %
Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht.
prinsippene i selskapsavtalen

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Finansiering

Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for
selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets
virksomhet gjennom betaling for vannforsyning fra
selskapet. Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i
selskapet (selvkost). Selskapet har ikke fond.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor
en samlet ramme for låneforpliktelser på kroner
580.000.000,-.

Representantskapet

14 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra
hver eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver.

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland

Styret

5 medlemmer pluss ett medlem valgt av og blant de
ansatte. Valgkomitè.

Styremedlemmer

Bjørn Arne Skogstad (styreleder) May Rostad (nestleder)
Inger-Lise Melby Nøstvik, Torbjørn Øgle Rud, Renata
Muzyka-Gniady (ansatt representant)
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Bjørn Brodwall erstatter Ellen Stokstad etter kommende
valg i representantskap.
Hovedplansamarbeid

Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og
prioriteringen av virksomheten i NRV IKS styres gjennom
et interkommunalt hovedplansamarbeid innen
vannforsyning for samordning og prioritering av
ressursene i NRV IKS. Hovedplanen skal legges frem for
kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i
NRV IKS.

Eiermøte

Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for
gjennomgang av selskapsavtalen og årsmelding og andre
felles spørsmål før det ordinære årlige
representantskapsmøtet i april.

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017.

Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer
i selskapsavtalen 29.4.2015
Selskapsavtalen er Ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga
ansvar prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da endring
må gjennom alle kommunestyrene.

Formål

Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge,
bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler,
pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende
overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam.
Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til
enkeltabonnenter.
Kan inngå avtale om drift av kommunale hovedledninger som er
tilknyttet selskapenes anlegg.
Skal drives etter selvkostprinsippet.

Etablert

31.07.2007

Deltakere

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune

Hovedkontor

Rælingen kommune

Hovedrammer for virksomheten

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om
kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og
bygningsloven.
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Eierandeler

Skedsmo

51,9 %

Lørenskog

35,7 %

Rælingen

12,4 %

Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til: Skedsmo
45,4 %
Lørenskog

31,2 %

Rælingen

10,9 %

Nittedal 12,5 %
Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i
selskapsavtalen.
Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Finansiering

Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i
samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom
betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene
skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke
fond.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme
for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-.

Representantskapet

8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver
eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver.

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten, Tore Berg

Styret

5 medlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte.
Valgkomitè.

Styremedlemmer

Lars Næss (styreleder) Gunhild Lærum (nestleder), Hendrik R.
Panman (styremedlem) Nina Kristiansen (styremedlem) Jan Ole Enlid
(styremedlem), Bjørn Syverud (ansattrepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret
9.11.2015, og kommunestyret fattet følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og
forutsetter at:
1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene
legges til grunn for styringen av selskapene framover
15
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2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering
følges opp av selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En
første tilbakemelding om dette legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene
våren 2016.
3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere
selskapsavtalene med mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten.
Formannskapet utpeker deltaker i styringsgruppen etter at kommunestyret for neste
valgperiode er konstituert.
Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for
eierstyring.

Romerike Krisesenter IKS
Driftsinntekter i 2014 på 15,3 mill. kr.
Organisering

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og
ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale
krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen.

Etablert

16. februar 2011

Deltakere

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

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Eierandeler

Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %,
Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall),
Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%,
Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %,
Nes 7,5 %

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser

Tilskudd

Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og
investeringer ut i fra eierandel.

Låneopptak

Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle
eierkommunene

Representantskapet

14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en
representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en
stemme hver.

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten

Styret

5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte.
Valgkomitè.
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Styremedlemmer

Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Elizabeth Dahl (ansatterepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i
Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.
Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger.

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte
normer for god eierstyring?
2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av
et selskap?
Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014:
Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å
kunne drøfte eierstyringsspørsmål.
Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan
bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets
styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.
Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til
Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne.

Andre forhold som kan påvirke risikobildet
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av
kapasitetsproblemer. Det har nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt
ansvar for å forhindre avvisninger av brukere som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering
av krisesenteret vil bli tatt opp på eiermøte.

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg.

Etablert

2012

Deltakere

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

Lørenskog kommune

Hovedrammer for virksomheten

Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77,
selskapsavtalen.

Eierandeler

Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo
kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Tilskudd

Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK.
Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60
% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes
kontrollutvalg i regnskapsåret.

Låneopptak

Kan ikke ta opp lån.

Representantskapet

Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme.

Representantskapsmedlemmer

Bente Skulstad

Styret

Tre medlemmer og to varamedlemmer.

Styremedlemmer

Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder) ,
Bjørn Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara)

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Romerike Revisjon IKS
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for
deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.

Etablert

15.05.2013

Deltakere

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

Hovedkontor

Jessheim i Ullensaker kommune.

Hovedrammer for virksomheten

Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen.

Eierandeler

Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i
kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en
eierandel på 19, 5 prosent.

18

85/17 Bestilling av selskapskontroller 2018 - 16/00043-14 Bestilling av selskapskontroller 2018 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - vedtatt 28.11.16

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Tilskudd

Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp
og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen
eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i
deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4.
år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger
valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra
driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering,
deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4).

Representantskapet

Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme.

Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt

Styret

Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og
blant de ansatte.

Styremedlemmer

Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp,
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli.

Instruks for styret og daglig
leder

Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Nedre Romerike Vannverk AS
Driftsinntekter i 2014 på 12,58 mill. kr.
Formål

Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere
virksomheten i selskapet etter at ansvaret for levering av
vann til eierkommunene er overført til NRV IKS. Har ikke
erverv til formål.

Etablert

1971 (Nedre Romerike Vannverk AL)

Forretningskontor

Rælingen kommune

Aksjekapital

Kroner 112.000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr.
4.000,-. Fet 7,1 %, Lørenskog 25,0 %, Nittedal 14, 3 %,
Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for
selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller
kjøpt aksjer for.
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Økonomiske forhold

Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere
samtykker. Andre enn norske kommuner kan ikke være
eiere i selskapet. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut over
forskudd på likvidasjonsutbytte.

Generalforsamlingen

12 representanter med personlige vararepresentanter – 2
fra hver eierkommune. Velges for 4 år om gangen. Hver
eierkommune har en stemme.

Medlem i
generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland

Styret

Inntil 6 medlemmer.

Styremedlemmer

Bjørn Brodwall (styreleder), Kathrine Karstensen, Kjell
Rønningen

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr.
Formål

Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere
virksomheten i selskapet etter at ansvaret for
avløpsvirksomheten til eierkommunene er overført til NRA
IKS. Har ikke erverv til formål.

Etablert

1965

Forretningskontor

Rælingen kommune

Aksjekapital

Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt
mellom kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog
(29,94%), Rælingen (13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%)
og Sørum (2,71%).

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for
selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller
kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere
samtykker. Overskudd, som ikke anvendes til dekning av
tidligere underskudd, skal disponeres i overensstemmelse
med selskapets formål. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut
over forskudd likvidasjonsutbytte.
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Generalforsamlingen

12 representanter med personlige vararepresentanter – 2
fra hver av eierkommunene. Velges for 4 år av gangen.
Hver eierkommune har en stemme.

Medlem i
generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland

Styret

Inntil 6 medlemmer

Styremedlemmer

Ole Feet (styreleder), Pia Farstad von Hall, Anita Orlund,
Odd Magne Gjerde og Thor Olaf Askjer

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS)
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og
vurdere om kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og
forutsetninger samt besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en
orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-2.
Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2
Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører
tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2
skriver revisor «Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende
( ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i
Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter
det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres
således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap
som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»
Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært
skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av
eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved
senere salg av eiendommen.
Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at
eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV
AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en ordning som omfatter flere selskap i regionen som er
underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse tilbakemeldingene kan det virke som om det er
grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar seg løse.»
Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen.

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:


Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver
selskapet faktisk utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?
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Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?
Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?

Skedsmo Parkering AS
Driftsinntekter i 2015 på 14,4 mill. kr.

Skedsmo Parkering AS har to datterselskaper som driver med tjenester innen
privatrettslig parkering. Formålet for begge datterselskapene er det samme.
Grunnen til dette er at Romerike Parkering AS driver i konkurranse med andre
private parkeringselskaper, mens Lillestrøm Parkering AS ikke gjør det. Lillestrøm
Parkering AS ble kjøpt opp, og videreført som eget (datter) selskap, for å
holde driften av Byhaven og økonomien knyttet til dette adskilt fra den
konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Utøve Skedsmo kommunes parkeringspolitikk. Utvikle, bygge og
drive offentlige parkeringsanlegg på vegne av Skedsmo kommune.
Selskapet kan drive annen virksomhet som står i forbindelse med
foranstående. Organisert som AS for å ha handlefrihet til å utvikle
nye parkeringstilbud, og konkurranseevne mot private. Etablert for å
skille overordnet parkeringspolitikk (kommunestyret), og utførelsen
(Skedsmo Parkering AS)

Etablert

2003

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kr. 1.520.000,- fordelt på 1.520 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo kommune eier alle aksjene (100 % eierandel)

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Parkeringslovgivningen.
Vedtatt parkeringspolitikk.

Datterselskaper

Romerike Parkering AS, Lillestrøm Parkering AS

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjene kan bare overdras til andre kommuner ved evt. omdannelse
til interkommunalt selskap. Det skal ikke utdeles utbytte.

Generalforsamling

Formannskapet er generalforsamling.

Styret

Generalforsamlingen velger 5 medlemmer med personlige
varamedlemmer, hvorav ett medlem velges av de ansatte.

Styremedlemmer

Anne Vibeke Hellandsjø (leder), Cathrine Ruth Grüner- Hegge
Gundersen, Grethe Alice Fjeld Mathisen, Rolf Thorben Holm, Roar
Sletta. Varamedlemmer: Anders Christopher Taxt, Aarstein Rebne,
Lajla Irene Lyseggen, Jon Schøning Lie, Torstein Sandstad
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Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Romerike Parkering AS verifisrt
Driftsinntekter i 2015 på 3,38 mill. kr.

Romerike Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet i konkurranse med
andre private parkeringsselskaper.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det
private markedet for parkering. Like vilkår.

Etablert

2004

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper
Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Erverv av aksje betinget av samtykke fra styret.

Generalforsamling

Styret i Skedsmo Parkering AS

Styret

Generalforsamlingen velger 3 medlemmer.

Styremedlemmer

Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og
Kristin Uvaag Tufte

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Lillestrøm Parkering AS
Driftsinntekter i 2015 på 5,1 mill. kr.

Lillestrøm Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet uten konkurranse.
Selskapet er opprettet for å holde driften av privatrettslig parkeringsvirksomhet som
utføres for eieren, Skedsmo kommune, og morselskapet, Skedsmo Parkering AS, adskilt
fra den konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS.
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Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det
private markedet for parkering. Like vilkår.

Etablert

1998 (Kjøpt av Skedsmo Parkering AS i 2006)

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper
Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Ingen spesielle bestemmelser.

Generalforsamling

Styret i Skedsmo Parkering AS

Styret

Generalforsamlingen velger 3 medlemmer.

Styremedlemmer

Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og
Kristin Uvaag Tufte

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Norasondegruppen AS
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av
arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i
det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt
tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger
dette. Som ledd i virksomheten inngår
industri/produksjon, tjenesteyting og annen
næringsvirksomhet, herunder å delta i andre
selskap når dette er forenlig med selskapets
formål. Profesjonell tjeneste- og
industri/produksjonsbedrift som skal konkurrere i
markedet på like vilkår med andre private.

Etablert

1960

Forretningskontor

Skedsmo kommune (hovedkontoret er på
Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling,
kompetansesenter og Voksenopplæring),
Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen
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avdelingskontor, Lørenskog avdelingskontor og
Fredrikstad avdelingskontor.
Aksjekapital

Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr
100,-. Skedsmo kommune eier 6373 aksjer
(20,2%) og er nest største eier.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.
Arbeidsmarkedslovgivningen.

Datterselskaper

Norasonde Bemanning AS

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig
for selskapsgjelden ut over det beløp som de har
tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse
må godkjennes av generalforsamlingen.
Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og
disponeres til formål som styrker videre drift.

Generalforsamlingen

Hver aksje representerer en stemme.

Medlem i generalforsamlingen

Kjell Arne Hagen

Styret

Generalforsamlingen velger fem til syv
medlemmer for to år av gangen, hvorav de
ansatte representeres iht. aksjeloven

Styremedlemmer

Trond Olav Rangnes (leder), Trine
Nordstrøm(nestleder), Ola Løberg, Frank Sagvik,
Marit Heiberg, Bjørn M.Haug
(ansattrepresentant), Robin Neppelberg
(ansattrepresentant)

Instruks for styret og daglig leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll
Eierskapskontrollen er utført i 2014.
Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter
de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å
besvare følgende hovedproblemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god
eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for
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informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både
manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.»
Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for
eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre
at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.»

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting
og anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har
levert på. Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene
og anbudsutsatte kontraktene i 2015.
Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har
vært høye. Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet?
Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for
Norasonde i siste representantskapskapsmøte.

Lillestrøm kulturbygg AS
Driftsinntekter i 2014 på 14,65 mill. kr.

Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Eie og drifte eiendommer i Skedsmo kommune til fremme av
kulturaktiviteter i Kirkegata 11 og 12. Selskapet skal ikke ha
økonomisk formål, eller kunne beslutte utdeling av utbytte til
aksjonærene.

Næringsdrift. Skille
bygningsdrift fra kulturdelen.
Etablert

2004

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

NOK 7.000.000,- fordelt på 14.000 aksjer á kroner 500,-. Skedsmo
kommune eier 13500 aksjer.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Overgang av aksjer må godkjennes av styret. Skedsmo kommune har
ved overdragelse forkjøpsrett til aksjene foran andre aksjonærer. De
øvrige aksjeeiere har forkjøpsrett etter aksjelovens regler. Ved bruk
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av forkjøpsrett skal aksjene kunne erverves til pari kurs NOK 500,pr. aksje.
Generalforsamlingen

Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av
overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre
saker etter lov/vedtekt

Medlem i generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland

Styret

4 medlemmer. Skedsmo kommune skal til enhver tid være
representert i styret.

Styremedlemmer

Nils Gunnerud (styreleder), Gunhild Lærum, Rolf Thorben Holm,
Rune Bråten

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Skedsmo Samfunnshus AS
Driftsinntekter i 2015 på 2,5 mill. kr.
Organisering

Aksjeselskap

Formål

Fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved
å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et
høvelig samlingssted med rom for møter, konserter,
teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.

Etablert

2011 (stiftelsesåret for ASet, videreføring av Skedsmo Samfunnshus
AL stiftet 1960)
Coop Øst, Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall, Folkeakademiet
Skedsmo, Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 – Oslo/Akershus,
Sangkoret Raumklang, Skedsmo Amatørteater, Skedsmo AUF,
Skedsmo Bondelag, Skedsmo Bygdekvinnelag, Skedsmo

Aksjeeiere

Bygdeungdomslag, Skedsmo Fotballklubb, Skedsmo Høyre,
Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Ishockeyklubb, Skedsmo
Jeger- og fiskeforening, Skedsmo kommune, Skedsmo
Sanitetsforening, Skedsmo Senterparti, Skedsmo Skiklubb,
Skedsmo Skolekorps, Skedsmokorset Arbeiderpartilag,
Skedsmokorset Kulturforum, Skedsmokorset kvinne- og
familielag, Skedsmokorset Vel.
Aksjer

62 A-aksjer à NOK 100 og 5338 B-aksjer à NOK 100, hvorav Skedsmo
kommune eier 5 A-aksjer og 3565 B-aksjer.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.
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Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Overdragelse av aksjer krever generalforsamlingens samtykke.

Generalforsamlingen

Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av
overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre
saker etter lov/vedtekt.

Styret

5 medlemmer og 3 varamedlemmer

Styremedlemmer

Thorbjørn Faller (leder), Bjørnar Torsnes, Inger Karin Johannessen,
Gina Cecilie Bredesen Russell, Nichlas Røstad, Kjetil Molstadengen
Hegre (vara), Svein Lund (vara), Hans Hilmar Bjerke (vara)

Andre samarbeidsordninger
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Organisering
Etablert

1998

Deltakere

Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen,
Skedsmo, Sørum og Akershus fylkeskommune. Enebakk er
observatørkommune.

Årsmøtet

SNR er organisert som selvstendig juridisk enhet i henhold
til Kommunelovens §27 med årsmøtet som øverste organ.

Daglig leder/sekretariat

Administrativ koordinering, saksbehandling og
sekretariattjenester.

Økonomi

Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent, bestående av
en fast del og en variabel del som fastsettes ut fra
folketallet i medlemskommunene. Styret kan vedta særskilt
finansiering av tiltak/satsninger.

Kunnskapsbyen Lillestrøm
Organisering
Formål

Forening

Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er «Førstevalget for
forskning og kunnskapsbasert Næringsliv».

Formålet til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å bidra til ny
aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen
er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv. KL skal
bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes
infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til
samhandling mellom medlemmene.
Rollen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å være en
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initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer
overfor medlemmene og andre samfunnsaktører i
regionen. Kunnskapsbyen Lillestrøm er Skedsmo
kommunes viktigste næringspolitiske redskap for
utvikling av kommunen og regionen.
Etablert

2000

Medlemmer/deltakere

Forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående, offentlig eide
bedrifter organisert som aksjeselskaper, offentlige og private
utdanningsinstitusjoner og andre sentrale, offentlige institusjoner.
Skedsmo kommune har vært medlem siden oppstarten.

Datterselskaper

Kunnskapsbyen Konferanse senter AS, Business Lillestrøm AS

Økonomi
Årsmøtet

Organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har møterett ved
innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt.

Styret

7 styremedlemmer velges for 2 år, 2 varamedlemmer velges for 1 år
av årsmøtet

Styremedlemmer

Ole-Jacob Flæten (leder), Brit Farstad (nestleder), Morten Irgens, Jan
Erik Torp, Knut Halvor Hansen, Anette Solli, Tone Ikdal, Frank Sagvik,
Siv Lunde Kolrud, Odd Jarle Skjeldhaugen Obervatører i styret: Jarle
Bjerkelund Gimse (Kjeller Innovasjon), Kjartan Berland (Skedsmo
kommune)

Nedre Romerike legevakt
Organisering

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og
Skedsmo kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, og har
arbeidsgiveransvaret.

Formål

Drive lovpålagt akuttmedisinsk behandling

Etablert

2010

Lokalisert

Helsebygget, Lillestrøm

Avtaleparter

Se over

Kommentar

Legevakten er i stadig utvikling, og ny akuttmedisinsk forskrift fra
2015 vil på sikt påvirke kompetansesammensetningen.

Lindrende enhet
Organisering

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Nittedal og
Skedsmo kommuner om drift av enhet for lindrende behandling.
Skedsmo kommune drifter enheten, har arbeidsgiveransvaret og
ansvar for samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus.
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Formål

Tilbud til alvorlig syke og døende med behov for tett faglig
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Etablert

2008

Lokalisert

Skedsmo kommune (Skedsmotun bo- og behandlingssenter)

Kommentar

Framtiden til Lindrende enhet avklares ved den til enhver tid
gjeldende samarbeidsavtalen mellom kommunene. Ahus har fra 1/12016 helt avviklet sitt økonomiske engasjement i enheten, men har
fremdeles tett faglig samarbeid, både på lege og pleiesiden.

Regionalt samhandlingskontor
Organisering

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet,
Nittedal, Sørum og Skedsmo kommuner. Rælingen
kommune drifter kontoret og har arbeidsgiveransvaret.

Formål

Bidra til at kommunene blir en likeverdig part i prosesser
knyttet til avtaleinngåelser og utvikling av samarbeid med
Ahus. Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i
kommunene.

Etablert

2013

Lokalisert

Rælingen kommune (Rælingen rådhus)

Kommentar

Regionalt samhandlingskontor har vært i drift fra
sensommeren 2013, og har to årsverk.

Kommunal døgnenhet, KAD
Organisering

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet,
Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo kommuner. Skedsmo
kommune drifter enheten, og har arbeidsgiveransvaret.

Formål

Ivareta det lovpålagte kravet om at kommunene innen 2016
skal ha tilbud om døgnopphold for brukere med behov for
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder for de pasienter og
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle
eller yte omsorg til. Det er definert inklusjons- og
eksklusjonskriterier for pasientbehandlingen.

Etablert

2014

Lokalisert

Romerike helsebygg, Lillestrøm

Kommentar

Enheten er etablert i Romerike Helsebygg. Finansiering til
oppstart og drift ble gitt av Helsedirektoratet og RHF
(regionalt helseforetak) i januar 2014. Fra 2016 vil
finansieringen skje over rammetilskuddet i Statsbudsjettet.
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Forhold som kan påvirke risikobildet:
KAD har fått mye medieoppmerksomhet knyttet til at kapasiteten ved enheten ikke utnyttes.

Regionkontor landbruk (RKL)
Organisering

Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del
av Skedsmo kommune)

Formål

RKL skal være et effektivt og faglig kompetent
landbrukskontor for avtalepartene. RKL skal fremme en
bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte
på verdiskapning og sikring av produksjongrunnlaget, det
biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og
kulturverdiene.

Etablert

1994

Avtaleparter

Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner.

Vertskommune

Skedsmo kommune

Samrådingsmøtet

Har en rådgivende og koordinerende funksjon. De folkevalgte
organer i Skedsmo kommune vedtar regnskap, budsjett,
planer mv for RKL som enhet i Skedsmo kommune.
Samrådingsmøtet består av en representant fra hver av
avtalepartene. Behandler regnskap, årsberetning og
husleieavtale, budsjett, langtidsplan og virksomhetsplan og
behandler andre felles overordnete saker som omfattes av
RKLs virksomhet.

Administrasjon

Rådmannen i Skedsmo kommune videredelegerer myndighet
han er tildelt fra deltakerkommunene til
kommunaldirektørene
for kultur og teknisk sektor, som
videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen, jf
kommuneloven § 28-1b. Landbrukssjefen har den faglige og
administrative ledelse av landbrukskontoret (RKL).

Økonomiske forhold

Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles,
med basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode,
slik: Lørenskog 14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen
13, 5
%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på
RKLs budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt
budsjett innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med
særskilte prosjekter o.a. som ikke inngår i kontorets ordinære
arbeid/kostnader, finansieres med særlige
prosjektbevilgninger.
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Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
Organisering

Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av
Skedsmo kommune)

Formål

Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til
kontoret og gi effektiviseringsgevinst.

Etablert

2013

Avtaleparter

Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Skedsmo kommuner.

Lokalisert

Skedsmo kommune

Oppgaver

Føre skatteregnskapet på vegne av kommunene, forestå innfordring
og arbeidsgiverkontroll mv.

Administrasjon

De samarbeidende kommuner har delegert fullmakt til å forestå
innfordring og føre skatteregnskap til skattoppkreveren i Skedsmo.

Økonomiske forhold

Kostnadene ved driften av kontoret med et tillegg for
felleskostnader, som generell drift og husleie, fordeles på
samarbeidskommunene etter folketall og gjennomførte
arbeidsgiverkontroller

Kilder:
Skedsmo kommunes eiermelding 2015
Proff.no
Politiske behandlinger
Tidligere eierskapskontroller
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike
Selskap

Eiere

Utdyping av prosjekt

Romerike krisesenter IKS

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

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

Norasondegruppen AS

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

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

Strandveien 1 AS

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen,
Nittedal, Fet og Sørum

Er kommunens eierstrategi i samsvar med de
oppgaver selskapet faktisk utfører?
- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og
eventuelt drøftet dette med eierne?
- Hva er gjort for å sikre at lov om offentlige
anskaffelser er fulgt?
- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold
til eiendomsutviklingsprosjektet?
(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon)

2017

Romerike revisjon IKS

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

Eierskapskontroll

2018

Mer enn en ren eierskapskontroll?

2019

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt
fulgt opp?

2018

Romerike avfallsforedling IKS

Øvre Romerike brann og redning
IKS

-

Tidspunkt
for
bestilling
2017

2018

85/17 Bestilling av selskapskontroller 2018 - 16/00043-14 Bestilling av selskapskontroller 2018 : Selskapkontroll 2017-2020

Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike
Nedre Romerike brann og redning
IKS
Øvre Romerike avfallsselskap IKS
Romerike
kontrollutvalgssekretariat IKS

Midtre Romerike avløpsselskap
IKS
Orbit Arena AS

Nedre Romerike vannverk IKS
Nedre Romerike avløpsanlegg IKS
Nitor AS
Kanmer AS
Aurskog-Høland
utbyggingsselskap AS
Jobberiet AS
Lillestrøm parkering AS med
datterselskapet
Øvre Romerike utvikling (ØRU)
Øvre Romerike
innkjøpssamarbeid (ØRIK)
Andre eierskapskontroller
Kontroll av Skedsmo kommunes
eierforvaltning

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

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt
fulgt opp?
Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt
fulgt opp?
Eierskapskontroll

2020

Eierskapskontroll

2018

Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad,
Hurdal, Akershus fylkeskommune,
DnB (10%), flere private eiere som
eier mindre enn 1% hver.
Skedsmo, Lørenskog, Rælingen,
Nittedal, Fet og Sørum.
Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og
Nittedal
Lørenskog
Nes
Aurskog-Høland

Begrenset eierskapskontroll

2017

Eierskapskontroll

2018

Eierskapskontroll

2018

I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet?
Eierskapskontroll
Eierskapskontroll

2020
2019
2018

Aurskog-Høland
Skedsmo

Mer enn en ren eierskapskontroll
Eierskapskontroll

2020
2019

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal,
Nannestad, Gjerdrum

2018
2019

I bestilling

2018
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike
Samarbeid
Digitale Gardermoen

Jessheim interkommunale
legevakt
Nedre Romerike
innkjøpssamarbeid
Voksenopplæring Øvre Romerike

Regionkontor landbruk

Kommunal døgnenhet, KAD

Partnere
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal,
Nannestad, Nes, Ullensaker.
Vertskommune: Ullensaker
Gjerdrum, Nannestad, Hurdal,
Ullensaker. Vertskommune:
Ullensaker
Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen,
Aurskog-Høland, Sørum.
Vertskommune: Sørum
Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll,
Hurdal. Vertskommune: Ullensaker

Skedsmo, Nittedal, Lørenskog,
Rælingen, Oslo. Vertskommune:
Skedsmo
Skedsmo, Rælingen, Enebakk, Fet,
Lørenskog, Nittedal, Sørum.
Vertskommune: Skedsmo

Utdyping av undersøkelse
2020

Mer enn en ren eierskapskontroll

2017

2018

1. Hvordan er delegeringen gjennomført?
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir
ivaretatt i samarbeidet?
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne?
Det foretas en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en
tar stilling til om det også er aktuelt å gjennomføre en
undersøkelse av problemstilling 3.
Det kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog
kommune sikrer at de oppgaver og det ansvar Lørenskog har
blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet.

2017

2019

2018
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00032-39
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

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

Saksframstilling:
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre
aktuelle saker.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00033-31
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

REFERATER
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
1. Saker til behandling 2017
2. Oversikt over behandlede saker 2017
3. Presentasjonen fra Fylkesmannen i Oppland.
4. Skatteinngang september og oktober 2017
5. Halvårsrapport fra barnevernet
6. Oppfølging av Kontrollutvalgets sak om Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi Skedsmo kommune

Saksframstilling:
Veiledning fra Fylkesmannen – vedlegg 3
Rådmannen i Oppland har invitert til et møte for å orientere om oppgaver og
rollefordeling mellom kommunestyre, kontrollutvalg, kontrollutvalgets sekretariat,
revisor og revisjonsselskap og kommunenes administrasjonssjef. Denne
orienteringen kan være av interesse for kontrollutvalget å sette seg inn i, se
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunalrett/Valdriserveiledet-om-kontroll/
Lysarkene som Fylkesmannen viste er vedlegg 3 i saken.
Oppfølging av Kontrollutvalgets sak om Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi Skedsmo kommune – vedlegg 6
Kontrollutvalget har mottatt følgende epost 21.11 i sakens anledning
Viser til tidligere kontakt i denne saken – sak 19/17.
Skedsmo kommune fikk 13. januar i år pålegg fra Fylkesmannen i Oslo – og
Akershus om å gjennomføre undersøkelser av forhold vedørende
avfallsdeponiet. Grunnen til dette var blant annet en bekymring for at deponiet
forårsaket problemer for nærliggende boliger. Fristen for å rapportere til FMOA
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var 15. november. Rapporten er utarbeidet av Norconsult i samarbeid med
Hjellnes Consult.
Vedlagt ligger komplett rapport slik den ble sendt FMOA:
 Følgebrev til FMOA
 Hovedrapport utarbeidet av Norconsult
 Rapport fra Plan- og byggesaksavdeling i Skedsmo kommune
 Vedlegg 1 til 14
 Kommunes holdning til bruk ved for eksempel kontakt med pressen
Mvh
Jan Erik Bøgeberg
Kommunalteknisk avdeling
Skedsmo kommune
66938406

2
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017
Møte

6.2.17

Saknr.

Sak

1/17

Godkjenning av protokoll

2/17

Orientering fra rådmannen

3/17

4/17

5/17

Orientering om effekt av IKT-investeringer

Henvendelse til kontrollutvalget - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 13

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

Vedtak

Sendes/
behandles

Oppfølging

Behandlet

Ferdig

Protokoll fra
kontrollutvalgsmøte
13.12.2016 godkjennes.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.



Kontrollutvalget tar saken til
foreløpig orientering, og vil
vurdere temaet i forbindelse
med bestilling av del 2 på
forvaltningsrevisjon på
internkontroll.
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.
1. Kontrollutvalget godkjenner
opplegget og tidsplanen for
arbeidet med
selskapskontroll, og gir
sekretariatet fullmakt til å
koordinere bestillingene.
2. Kontrollutvalget bestiller en
eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon av
Romerike Krisesenter IKS.





Utskrift sendt
7.2.17



Utskrift sendt
7.2.17
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6/17

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

7/17

Orientering fra revisjonen

8/17

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

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.
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.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering
Forslag til kontrollutvalgets
årsrapport 2016 vedtas med de
endringer som kom frem i
møtet og oversendes
kommunestyret med følgende
innstilling:



Utskrift sendt
7.2.17


Utskrift sendt
7.2.17

Kommunestyret
1.3.2017 sak
17/35
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13.3.17

9/17

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

10/17

Referater

11/17

Eventuelt

12/17

Godkjenning av protokoll

13/17
14/17

15/17

16/17

Oppfølging av tilsyn med samhandling om
utskrivningsklare pasienter 2015
Årlig orientering om kommunens system for og
behandling av varsling
Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i
Skedsmo kommune

Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan
på delleveranse 1, overordnet internkontroll

Kommunestyret tar
kontrollutvalgets årsrapport
2016 til orientering.
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.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Ingen vedtak.
Protokoll fra
kontrollutvalgsmøte 06.02.2017
godkjennes.



Utskrift sendt
7.2.17







Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.

Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon av
internkontroll i Skedsmo
kommune, delleveranse 1,
overordnet internkontroll i
henhold til prosjektplanen.
Revisjonen gjennomføres
innenfor en ramme på 400






Utskrift sendt
15.3.2017
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timer. Kontrollutvalget ber
revisjonen komme tilbake til
møtet 3.4. med en revidert
fremdriftsplan med sikte på
tidligere leveranse.
17/17

18/17

19/17

20/17
3.4.2017

Orientering fra revisor

Referater

Eventuelt

Orientering - Stillverksveien ressurssenter

21/17

Godkjenning av protokoll

22/17

Orientering om kommunens informasjon til
innbyggere på Holt/ Vestvollen

Saken tas til orientering.
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.
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
egen sak i neste møte.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Protokoll fra
kontrollutvalgsmøte 13.3.2017
godkjennes.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.




Utskrift sendt
15.3.2017



Utskrift sendt
15.3.2017
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8.5.2017

23/17

Status for det administrative arbeidet i forbindelse
med kommunereformen

24/17

Kontrollutvalgets oppgaver ved
kommunesammenslåing

25/17

Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt

26/17

Orientering fra revisor

27/17

Referater

28/17

Eventuelt

29/17

Godkjenning av protokoll

Kontrollutvalget tar saken til
orientering.



Kontrollutvalget tar saken til
foreløpig orientering.
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.



Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering



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



Protokoll fra kontrollutvalgets
møte 3.4.2017 godkjennes.
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30/17

Orientering om resultater fra
medarbeiderundersøkelsen 2017

Kontrollutvalget ber Romerike
revisjon komme tilbake med
informasjon om avvik av ikke
vesentlig art og avvik på
særattestasjoner i neste møte.

31/17

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og
årsberetning 2016 Skedsmo kommune

32/17

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

33/17

Henvendelse angående oppfølging av
lovlighetskontroll

34/17

Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende
undersøkelse

35/17

Orientering fra revisor

36/17

Referater

37/17

Eventuelt



Kontrollutvalget tar saken til
orientering

Kontrollutvalgets uttalelse til
Skedsmo kommunes årsregnskap
2016 vedtas med de endringer som
fremkom i møtet, og oversendes
kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Kontrollutvalget innstiller på at
Romerike revisjon velges som
revisor for fellesnemda. Dette
ligger innenfor dagens
revisjonsoppdrag.

Utskrift sendt
9.5.2017



Utskrift sendt
9.5.2017





Kontrollutvalget utsetter saken
til neste møte.
Kontrollutvalget godkjenner
prosjektplanen for undersøkelsen.



Utskrift sendt
9.5.2017

Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.



Utvalget kommer tilbake til
spørsmålet om utvalget bør ha et
fast punkt på sakskartet med
status på kommunesammenslåing.
i neste møte i egen sak.
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19.6.2017

38/17

Samtale med rådmannen

Utvalget vil drøfte bestilling av en
bredere sak på
medarbeiderundersøkelsen 2017 i
neste møte.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.



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



39/17

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring
Skedsmo

40/17

Orientering om oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på
Stav skole
Orientering om 1. tertialrapport 2017

Kontrollutvalget tar saken til
orientering



41/17

Orientering fra barnevernet

Kontrollutvalget tar saken til
orientering



42/17

Godkjenning av protokoll

44/17

Drøfting av bestilling av en bredere sak knyttet til
medarbeiderundersøkelsen 2017

45/17

Henvendelse angående lovlighetskontroll - utsatt fra
forrige møte

46/17

Reglement for kontrollutvalget

47/17

Status for kommunereform – behovet for fast punkt på
dagsorden

Protokoll fra kontrollutvalgets
møte 8.5.2017 godkjennes med de
merknader som fremkom i møtet.
Kontrollutvalget ber sekretariatet
utforme forslag til bestilling til
neste møte.
Kontrollutvalget ber rådmannen
om en orientering om de to første
punktene i henvendelsen til neste
møte.
Sekretariatet tar inn utvalgets
innspill. Kontrollutvalget kommer
tilbake til saken i neste møte.
Kontrollutvalget ønsker å ha en
fast sak om orientering om status i



43/17
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4.9.2017

48/17

Regnskapet 2016 - orientering om funn av ikke vesentlig
art

49/17

Orientering fra revisjonen

50/17

Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

51/17

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1
AS - prosjektplan

52/17

Referater

53/17

Eventuelt

54/17

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

55/17

Godkjenning av protokoll

56/17

Reglement for kontrollutvalget

57/17

Forslag til bestilling av en bredere sak på
medarbeiderundersøkelsen

arbeidet med kommunereformen.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.



Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Saken ble utsatt til neste møte
Prosjektplan for
forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll i Strandveien 1
AS vedtas.



Kontrollutvalget tar saken til
orientering
Ingen vedtak









Kontrollutvalget tar saken til
orientering



Protokoll fra
kontrollutvalgsmøte 19.6.2017
godkjennes.
Kontrollutvalget godkjenner
reglementet med de endringer
som fremkom i møtet. Saken
oversendes kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
•
Kommunestyret vedtar
reglement for kontrollutvalget



Utskrift sendt
5.9.17

Utskrift sendt
1. Kontrollutvalget ber
5.9.17
rådmann om en
redegjørelse om
medarbeiderundersøkelsen,
hvor resultatene
operasjonaliseres på
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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.

58/17

Orientering om status i arbeidet med
kommunereformen

59/17

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten
2018



Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
1.

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

Utskrift sendt
5.9.17
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Godtgjørelser
kontrollutvalget
Abonnementer
Møteutgifter
Kurs
Sum kontrollutvalget
Kjøp av tjenester
Sekretærfunksjonen
Revisjonen
Totalt

2.

60/17

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

Budsjett
2018
145 000
3 000
5 000
35 000
188 000
70 000
360 000
3 564 000
4 182 000

Forslaget følger
formannskapets innstilling til
kommunestyret vedrørende
budsjettet for Skedsmo
kommune 2018.

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
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



Utskrift sendt
5.9.17

10

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : Saker behandlet i Skedsmo kontrollutvalg 2017

eiendomsstrategi som skal
legges frem for
kommunestyret.

61/17

Bestillingsdialog nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt

62/17

Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra
Romerike revisjon

63/17

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon

64/17

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
egenvurdering av uavhengighet

65/17

Orientering fra revisjonen

66/17

Referater

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.
Kontrollutvalget tar rapporten
til orientering.
Kontrollutvalget tar revisjonens
engasjementsbrev til
orientering.
Oppdragsansvarlig
regnskapsrevisors
egenvurdering av uavhengighet
tas til orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til



Utskrift sendt
5.9.17
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Eventuelt
67/17

9.10.2017

68/17

Selskapskontroll Krisesenteret - prosjektplan

69/17

Orientering om 2. tertialrapport 2017

70/17

Godkjenning av protokoll

71/17

Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av
forvaltningsrevisjon

72/17

Orientering om overordnet revisjonsstrategi for
regnskapsrevisjon 2017

orientering
Kontrollutvalget ber rådmannen
om at det heretter gis
informasjon om hvilke møter
utvalget får godtgjøring for ved
utbetaling av møtegodtgjørelse.
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
egenvurdering av
uavhengighet tas til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Protokoll fra
kontrollutvalgsmøte 4.9.2017
godkjennes.
Kontrollutvalget tar saken til
foreløpig orientering, og
kommer tilbake til behandling
av saken i desembermøtet.
Kontrollutvalget tar overordnet
revisjonsstrategi for

Utskrift sendt
5.9.17



Utskrift sendt
5.9.17
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73/17
74/17

Orientering om status i arbeidet med
kommunereformen
Eiendomsstrategi Skedsmo kommune 2018-2030
sak til orientering

75/17

Orientering fra revisjonen

76/17

Referater

77/17

Eventuelt

regnskapsrevisjon 2017 for
Skedsmo kommune til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering
Kontrollutvalget tar saken til
orientering
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
Møtedatoene for 2018 vedtas.






1 rest
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

26.10.2017

Oversikt over saker til behandling 2017
Møte

Saker

Følgende
rapporteringlegges
frem fortløpende

Rapporterfra andre tilsynsorganer(f.eksFylkesmannen)og
kommunenssvar/oppfølging.
Oversiktover skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmerdet

Oversikt over kontrollutvalgetssakermed vedtakog oppfølgingenav
disse.
Planfor fremtidige møter

6. f ebruar
Kl. 8

Orienteringom effekt av IKT-investeringer,ref Planfor
forvaltningerevisjon.
Orienteringfra rådmannen– risikobildetmv.
Årsrapport 2016.
Samlesakom selskapskontroll.
Orienteringfra revisjonen
Drøfte bestillingav etterrevisjonpå forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning,eiendomsstrategi,drift og vedlikehold(sak
38/16) vår 2017.
Henvendelsetil kontrollutvalget– revisorsrapport– utsatt fra forrige
møte
Uttalelseom sammenslåingav Romerikekontrollutvalgs-sekretariat
IKSog Follointerkommunalekontrollutvalgssekretariat(FIKS)

13. mars
Kl. 8
Stillverksveien
ressursenter

3. april
kl 08

Oppfølgingav tilsyn på samhandlingRapportfra tilsyn med
samhandlingom utskrivningav pasienterfra spesialisthelsetjenesten
til
Skedsmokommune2015, se sak18/16. Orienteringfra rådmannen
knyttet til tilsynet
Årlig orientering om kommunensbehandlingav tips/varsling.
Kontrolrapport2016vedrørendeskatteoppkreverfunksjonen
for
Skedsmokommune.
Prosjektplanfor forvaltningsrevisjoninnen internkontroll. Delleveranse
1, overordnet perspektiv(sak71/16).
Orienteringfra revisjonen
Orienteringom Stillverksveienog omvisning
Orienteringom kommunensinformasjontil innbyggerepå Holt/
Vestvollen.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møte

26.10.2017

Saker
Kommunesammenslåing
– orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgetsoppgaverved kommuesammenslåing
ForvaltningsrevisjonE-skatt
Referater
Orienteringfra revisjoneninklusivRevidertfremdriftsplanFR
internkontroll, sak16/17
Eventuelt.

8. mai
Kl. 8

19. juni
Kl. 8 - 13
Barneverntjenesten
Instituttveien på
Kjeller

Orienteringom result ater fra medarbeiderundersøkelsen
2017.
Innstille på valgav revisortil fellesnemd.
Henvendelseom oppfølgingav lovlighetskontrollsettesopp til
behandlingi neste møte.
Prosjektplanfor undersøkelseknyttet til FRpå eiendomsskatt(sak
25/17)
Referater
Kontrollutvalgetsuttalelsetil årsregnskapog årsberetning2016.
Orienteringfra revisjonen
Eventuelt.
Presentasjonav ny rådmannTrine Wickstrøm
Orienteringom 1. tertialrapport
Oppfølgingav forvaltningsrevisjonsrapporte
n Tilpassetopplæringi
Skedsmo,sak12/16. samt orientering om oppfølgingav FM tilsyn på
Stavskole,sak18/17
Henvendelseom oppfølgingav lovlighetskontrollutsatt fra forrige
møte – sak33/17
BestillingsdialogFRkvalitet i eldreomsorgeneller FRpå
eierskapsforvaltningi Skedsmokommune
Reglementfor kontrollutvalget: Initiert fra Ordfører.Vi tar
utgangspunkti Fet og Sørumsreglementer.
Statusfor kommunesammenslåingen
– behovetfor fast punkt på
dagsorden.
Drøfting av bestillingav en brederesakpå medarbeiderundersøkelsen
2017
Planfor eierskapskontrollog forvaltningsrevisjoni Strandveien1 AS
Informasjonom avvikav ikke vesentligart og avvikpå særattestasjoner
ref. sak31/17
Orienteringfra revisjonen
Referatsaker
Orienteringfra barnevernethos barneverntjenesten
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møte

4.september
Kl. 16

9. oktober
Kl. 16

30. oktober
Kl. 9 – 14
Kl. 14 - 16
27. november
Kl. 16

26.10.2017

Saker
Reglementfor kontrollutvalget46/17
Forslagtil bestillingav en brederesakpå medarbeiderundersøkelsen.
Henvendelseangåendelovlighetskontroll- orientering om kommunens
praksisrundt tildeling av økonomiskbistandtil dekningav husleie
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018.
BestillingsdialogFRkvalitet i eldreomsorgeneller FRpå
eierskapsforvaltningi Skedsmokommune
EtterrevisjonforvaltningsrevisjonEiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi,drift og vedlikehold.
Engasjementsbre
v Romerikerevisjon
Uavhengighetserklæringer
fra oppdragsansvarli
g revisor
Rapporteringfra RRIpå ressurser
Planfor eierskapskontrollog forvaltningsrevisjoni Romerike
krisesenterIKS
Orientering om statusi arbeidet med kommunereformen-fast sak
Orienteringfra revisjonen
Referater
Eventuelt
Oppfølgingav etter-revisjonav forvaltningsrevisjonpå
Eiendomsforvaltning,eiendomsstrategi,drift og vedlikehold:
Kommunenseiendomsstrategileggesfrem som en orienteringssak.
Orienteringom tertialrapporten for 2. tertial. ErikNafstadkommer
Statusi arbeidet med kommunereformen
Orienteringfra revisjonen
Revisjonensjekkerhvilke systemerFet og Sørumhar når det
gjelder saksbehandlingsamt forvaltning av bygg.Bestilt
Referater
Fellersseminarfor Skedsmo,Fet og Sørum(SFS)kontrollutvalg
FellesKU-møte FSF
Gjennomgangav planer for forvaltningsrevisjon
Informasjonfra Fellesnemda
Behovfor fellesmøter
Orienteringom medarbeiderundersøkelsen.
Bestillingav selskapskontroller2018
Bestillingav selskapskontrolli RomerikerevisjonIKS
Statusi arbeidet med kommunereformen
Kontrollutvalget evaluererarbeidsformog saker.
Orienteringfra revisjonen
Prosjektplanpå forvaltningsrevisjonpå Skedsmokommunes
eierskapsforvaltning.
Møteplan 2018.Kontrollutvalgetvurderer i nestemøte om møtene
skalstarte kl. 8 før sommerenog kl. 16 etter sommerensom nå, eller
om dette skalendres.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møte

26.10.2017

Saker
Referater.
o Rapporttil FM ifm Brånåsenavfallsdeponi(sak22/17)

12. desember
Kl. 16
med middag

Behandlingav revisjonsrapportfra undersøkelseog FRpå
eiendomsskatt
Forvaltningsrevisjonsrapport
innen internkontroll. Delleveranse1,
overordnet perspektiv.
Strandveien1 - selskapskontroll
Orienteringfra revisjonen
Referater.
Kontrollutvalgetsårsplan2017.

Ikke berammet

Rådmannenbeskommetilbake til utvalget med informasjonom
hvordanSkedsmokommunehåndtererfysisktilretteleggingfor barn
med funksjonshemming.Sak39/17
ReviderePlanfor forvaltningsrevisjon2017– 2020.Risikovurdering.

2018

Rapportfra interimsrevisjonJanuar
Årlig orientering om kommunensbehandlingav tips/varsling
Eierskapskontrollog forvaltningsrevisjoni Strandveien1 ASsak68/17.
Januar2018
Kontrollutvalgetønskerå få en orientering fra rådmanneni det første
møtet hvert år med vekt på utviklingeni risikobildet
Effekt av IKTinvesteringersak3/17 vil bli vurdert ifm bestillingav FR
del 2 internkontroll
Virksomhetsbesøk
på Tjenestekontoret
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Kommunelovens kap. 12 – Internt tilsyn og kontroll. Revisjon
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Agenda
• Innledning ved avdelingsdirektør Asbjørn Lund
• Gjennomgang av regelverket ved seniorrådgiver Mette Rundsveen
• Spørsmål

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Bakgrunn
• Henvendelser fra flere kommuner og Kommunerevisjonen
• Flere saker i media
• Vi velger å gi veiledning til alle samtidig

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Fylkesmannens rolle
• Gi veiledning i kommunalrettslige spørsmål. Fylkesmannen skal
vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker,
men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor
lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for
sin lovanvendelse.

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Koml. § 76 Kommunestyrets tilsynsansvar
- Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret
- Resultatansvar i forhold til revisjons- og
kontrollordninger
- Fungerer både i utforming og i praksis
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Koml. § 77 Kontrollutvalget
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Oppgaver for kontrollutvalget
- koml. § 77 nr. 4, påse at:
- «kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte»
- «det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak», og
- «det blir gjennomført systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets (…) vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)»
- selskapskontroll
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Kontrollutvalgets ansvar for revisjonen, jf. koml. § 77 nr. 4
Systemkontroll overfor revisjonen – Har revisjonen
tilstrekkelige ressurser? Betryggende organisering?
Jf. kontrollutvalgsforskriften: innstillingsmyndighet ved valg av revisjonsform og
revisjonsfirma (§ 16), tilsetting av revisor og tilsettingsmyndighet for andre stillinger i
revisjonen (§ 17)
Jf. bestemmelsene i Revisjonsforskriften om krav til revisjonen

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Kontrollutvalgets kompetanse
• Ingen selvstendig overprøvings- eller omgjøringsmyndighet
• Koml. § 77 nr. 6: «skal rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret…»
• «forelagt administrasjonssjefen til uttalelse»
• Kan ikke oppheve eller endre vedtak, eller instruere andre om å
gjøre det
• Kan ta opp og uttale seg om hvilken som helst sak, også om flertallet
i kommunestyret misliker dette
• Kommunestyret har ansvaret for å forholde seg til, og eventuelt
fatte vedtak, på grunnlag av kontrollutvalgets funn
• Eksklusiv innstillingsrett
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Kontrollutvalgets arbeidsmetoder
• Be administrasjonssjefen om en orientering
• Be sekretariatet innhente skriftlig informasjon om ulike saker
som er relevant for utvalgets tilsynsoppgaver
• Disponere revisjonenes ressurser til å foreta en undersøkelse
eller forvaltningsrevisjon på det aktuelle området (bestille
oppdrag fra revisjonen)
Kontrollutvalgsboken fra KMD, 2. utgave 2015
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : FMiO - Valdres, kommlov kap 12 - 10.10.2017

Sekretariat til kontrollutvalget
Koml. § 77 nr. 8: Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand
Kontrollutvalgsforskriften § 20:
• til enhver tid tilfredsstille utvalgets behov
• påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig
utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt
• uavhengig av administrasjonen og revisjonen
• administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller
avgjørelsesmyndighet innenfor kontrollutvalgets
myndighetsområde
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Sekretariatets oppgaver
• innhente tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold
i kommunene og systematisere dette
• forberede saker som kommer fra revisjonen ved å sikre at
produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling
• ordinære sekretariatsoppgaver; møteinnkalling, protokoll,
praktisk tilrettelegging av møter, følge opp vedtak, påse at
saker kommer til kommunestyret, nettsider, arkivering og
journalføring

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Koml. § 78 Revisjon
God kommunal revisjonsskikk
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon er obligatorisk
Kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert
dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner
nødvendige for å gjennomføre oppgavene
Skal rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Koml. § 79 Revisors uavhengighet
• Det må ikke foreligge «særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved
gjennomføring av oppgavene»
• Forskrift om revisjon i kommuner §§ 13, 14 og 15 inneholder
nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Krav til uavhengighet og objektivitet
• Ikke utføre rådgivning- eller andre tjenester for kommunen
• Ikke yte tjenester som hører inn under kommunens ledelsesog kontrolloppgaver
• Ikke opptre som fullmektig for kommunen

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Revisjonens oppgaver
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon (må bestilles av kontrollutvalget)
• Foreta undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Forvaltningsrevisjon
• Godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgtes styring og
kontroll
• Må forankres i kommunens ledelse og i organisasjonen
• Merverdi for kommunen
• Gjensidig respekt for hverandres roller
www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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Revisjonsdialogen
• Klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalg, sekretariat
og revisjon
• Samspill mellom revisor og kontrollutvalg

– Revisor informerer om planer, endrede risikovurderinger, framdrift og
resultat av revisjonsarbeidet.
– Kontrollutvalget gir revisor innspill om risikoforhold, prioriteringer og
aktuelle problemstillinger i prosjekter som kontrollutvalget ønsker å
bestille.

www.fylkesmannen.no/oppland

Facebookcom/fylkesmannen/oppland
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september 2017
Denne måneden

Rælingen
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Fet
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Nittedal
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Skedsmo
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Sørum
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Aurskog
Høland
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Faktisk
90 697 265

Budsjett
86 083 000

I fjor
86 767 465

Hittil i år
Hittil i budsjett
408 600 351
394 012 000

Hittil i fjor
386 176 843

4 614 265

3 929 800

14 588 351

22 423 508

5,4 %

4,5 %

3,7 %

5,8 %

Budsjett
55 902 000

I fjor
57 388 828

Hittil i år
Hittil i budsjett
267 234 642
261 027 000

Hittil i fjor
257 906 731

3 413 930

1 927 102

6 207 642

9 327 911

6,1 %

3,4 %

2,4 %

3,6 %

Budsjett
124 981 000

I fjor
123 025 351

Hittil i år
Hittil i budsjett
592 064 745
572 055 000

Hittil i fjor
557 314 273

4 118 920

6 074 569

20 009 745

34 750 472

3,3 %

4,9 %

3,5 %

6,2 %

Budsjett
271 565 000

I fjor
273 870 678

Hittil i år
Hittil i budsjett
1 299 168 234
1 242 993 000

Hittil i fjor
1 222 536 088

11 211 852

8 906 174

56 175 234

76 632 146

4,1 %

3,3 %

4,5 %

6,3 %

Budsjett
88 264 000

I fjor
85 826 018

Hittil i år
Hittil i budsjett
410 099 711
400 698 000

Hittil i fjor
385 445 422

2 247 952

4 685 934

9 401 711

24 654 289

2,5 %

5,5 %

2,3 %

6,4 %

Budsjett
63 831 000

I fjor
63 892 877

Hittil i år
Hittil i budsjett
294 848 906
292 166 000

Hittil i fjor
280 411 222

2 459 934

2 398 057

2 682 906

14 437 684

3,9 %

3,8 %

0,9 %

5,1 %

Faktisk
59 315 930

Faktisk
129 099 920

Faktisk
282 776 852

Akkumulert

Faktisk
90 511 952

Faktisk
66 290 934

Arbeidsgiverkontroll
Alle kommuner

Mål antall
kontroller
246

Gjennomførte
kontroller
166

Endring
inntektsgrunnlag
19 161 004

Endring avgiftsgrunnlag
9 916 319

Gebyrinntekter
Denne måned
Gebyr skatt

345 902

Hittil i år
2 068 567

Budsjett til nå
1 875 150

Avvik
193 417

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : Skatt 09-17

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
2017
2016

Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Aurskog H

Endring i %
2016-2017

Innbetalt forskuddstrekk
fra arbeidsgivere i egen
kommunen

Innbetalt restskatt
fra personer

Innbetalt forskuddsskatt
fra personer

2017

2016

2017

2016

2017

2016

69 239

67 283

16 508

14 863

6 709

7 545

5 336

4 733

43 563

41 305

13 274

12 676

3 414

4 155

3 849

3 802

61 783

58 099

60 706

58 167

8 542

8 286

8 484

8 339

24 359

34 198

246 376

224 282

17 757

21 987

17 073

14 935

53 533

53 197

29 898

26 379

6 921

6 729

7 373

6 328

39 948

38 032

22 269

20 678

4 487

5 543

5 626

5 446

Innbetalt
forskuddstrekk fra
arbeidsgivere i andre
og i egen kommune

Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Aurskog H

Innbetalt restskatt
fra personer

Innbetalt forskuddsskatt fra
personer

4,4

-11,1

12,7

5,3
5,3

-17,8
3,1

1,2
1,7

4,7

-19,2

14,3

4,8

2,8

16,5

6,0

-19,0

3,3

INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017
Kommune

FS 2016
98,7
97,2

RS 2015
93,1
94,8

FT 2016
99,9
99,9

Rælingen

97,5

93,5

99,9

99,9

98,3

0231

Skedsmo

97,9

94,3

99,9

99,9

98,9

0226

Sørum

98,9

94,1

99,9

99,7

99,3

0233

Nittedal

98,6

94,6

99,9

99,8

97,2

0221

Aurskog H.

97,1

91,7

99,9

99,8

98,3

97,9 %

93,8 %

99,9 %

99,8 %

98,6 %

Mål
0227

Fet

0228

∑ Kemnerkontoret

AG 2016 Rest 2015
99,9
99,0
99,9
99,5

0229

Enebakk

98,9

90,4

99,7

99,6

98,7

0230

Lørenskog

97,3

93,0

99,9

99,8

99,7

0235

Ullensaker

97,5

91,8

99,9

99,7

98,8

Kommune

Foreløpig fordelingstall for
inntektsåret 2017
30,44
29,94
30,62
30,54
30,40
30,07

Fet
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Nittedal
Aurskog Høland
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oktober 2017
Denne måneden

Rælingen
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Fet
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Nittedal
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Skedsmo
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Sørum
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Aurskog
Høland
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Faktisk
4 194 593

Faktisk
2 598 369

Faktisk
5 720 833

Faktisk
10 795 238

Faktisk
1 999 813

Faktisk
3 373 631

Akkumulert

Budsjett
3 935 000

I fjor
5 274 636

Hittil i år
Hittil i budsjett
412 794 944
397 794 944

Hittil i fjor
391 451 479

259 593

-1 080 043

14 847 944

21 343 465

6,6 %

-20,5 %

3,7 %

5,5 %

Budsjett
2 556 000

I fjor
2 367 236

Hittil i år
Hittil i budsjett
269 833 011
263 583 000

Hittil i fjor
260 273 967

42 369

231 133

6 250 011

9 559 044

1,7 %

9,8 %

2,4 %

3,7 %

Budsjett
5 713 000

I fjor
5 209 844

Hittil i år
Hittil i budsjett
597 785 578
577 768 000

Hittil i fjor
562 524 117

7 833

510 989

20 017 578

35 261 461

0,1 %

9,8 %

3,5 %

6,3 %

Budsjett
12 414 000

I fjor
11 874 576

Hittil i år
Hittil i budsjett
1 309 963 472
1 255 407 000

Hittil i fjor
1 234 410 664

-1 618 762

-1 079 338

54 556 472

75 552 808

-13,0 %

-9,1 %

4,3 %

6,1 %

Budsjett
3 009 000

I fjor
3 518 191

Hittil i år
Hittil i budsjett
412 099 524
403 707 000

Hittil i fjor
388 963 613

-1 009 187

-1 518 378

8 392 524

23 135 911

-33,5 %

-43,2 %

2,1 %

5,9 %

Budsjett
2 918 000

I fjor
3 081 982

Hittil i år
Hittil i budsjett
298 222 537
295 084 000

Hittil i fjor
283 493 204

455 631

291 649

3 138 537

14 729 333

15,6 %

9,5 %

1,1 %

5,2 %

Arbeidsgiverkontroll
Alle kommuner

Mål antall
kontroller
246

Gjennomførte
kontroller
177

Endring
inntektsgrunnlag
20 363 696

Endring avgiftsgrunnlag
10 119 863

Gebyrinntekter
Denne måned
Gebyr skatt

659 710

Hittil i år
2 728 277

Budsjett til nå
2 083 400

Avvik
644 877

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : Skatt 10-17

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
2017
2016

Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Aurskog H

Endring i %
2016-2017

Innbetalt forskuddstrekk
fra arbeidsgivere i egen
kommunen

Innbetalt restskatt
fra personer

2017

2016

2017

2016

2017

2016

483

612

637

335

2 130

3 615

1 123

1 002

234

232

565

292

1 257

1 395

639

498

610

-428

924

1 468

3 475

3 378

913

990

322

337

2 850

2 160

6 754

7 306

1 611

2 881

402

357

552

699

2 027

2 861

866

740

418

245

279

162

2 094

2 566

662

663

Innbetalt
forskuddstrekk fra
arbeidsgivere i andre
og i egen kommune

Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Aurskog H

Innbetalt restskatt
fra personer

Innbetalt forskuddsskatt fra
personer

18,2

-41,1

12,1

52,4
47,5

-9,9
2,9

28,3
-7,8

27,0

-7,6

-44,1

-9,4

-29,1

17,0

71,2

-18,4

-0,1

INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017
Kommune

FS 2016
98,7
99,1

RS 2015
93,1
94,7

FT 2016
99,9
99,9

Rælingen

98,8

93,6

99,9

99,9

98,3

0231

Skedsmo

98,4

94,3

99,9

99,9

98,9

0226

Sørum

99,3

94,1

99,9

99,7

99,3

0233

Nittedal

99,1

95,0

99,9

99,8

97,2

0221

Aurskog H.

97,9

92,0

99,9

99,8

98,4

98,8 %

93,9 %

99,9 %

99,8 %

98,6 %

Mål
0227

Fet

0228

∑ Kemnerkontoret

AG 2016 Rest 2015
99,9
99,0
99,9
99,5

0229

Enebakk

99,2

90,7

99,7

99,6

98,7

0230

Lørenskog

98,3

93,1

99,9

99,8

99,7

0235

Ullensaker

98,3

91,6

99,9

99,7

99,2

Kommune

Foreløpig fordelingstall for
inntektsåret 2017
30,44
29,94
30,62
30,54
30,40
30,07

Fet
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Nittedal
Aurskog Høland

Innbetalt forskuddsskatt
fra personer
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Fra: Ragnhild Margrethe Ottestad [mailto:ragotte@skedsmo.kommune.no]
Sendt: 9. november 2017 14:56
Til: Mona Moengen <monmoe@lorenskog.kommune.no>
Emne: Halvårs kommunerapportering til bufdir fra barneverntjenesten i Skedsmo kommune
Hei
Etter avtale oversendes barneverntjenestens halvårsrapporten 1. halvår 2017, som er sendt til
Fylkesmannen.
Antall bekymringsmeldinger til Barneverntjenesten var 1. halvår på 360. Meldingsbildet er fortsatt
høyt sammenlignet med 2. halvår 2016 hvor det var 311 meldinger.
Dette genererer også et økt antall undersøkelser. Det har i tillegg vært en økning i antall saker til
Fylkesnemnda. Økningen kan forklares med bla. alvorlighetsgraden i meldingene.
På tross av stor økning av antall bekymringsmeldinger, så holder barneverntjenesten fortsatt
fristoverskridelses prosenten lav. Denne er nå 2,4 %. Fristoverskridelsesprosenten var 2,2 % ved
forrige halvårsrapportering. Til sammenligning hadde barneverntjenesten over 18 %
fristoverskridelse første halvår 2014.Det er flott at vi greier det og det skyldes ikke minst en enorm
innsats fra de ansatte.

Det er en langt flere meldinger pr. saksbehandlere enn bare for et par år tilbake. Barneverntjenesten
fikk en økning av antall bekymringsmeldinger med 100 flere i 2015 enn året før. 571
bekymringsmeldinger i 2014 og 673 bekymringsmeldinger i 2015 og 660 bekymringsmeldinger i 2016.
Økningen av meldinger gjør tjenesteutførelsen sårbar spesielt i forhold til fristoverskridelser.
Barnevernet er utsatt med økt korttids sykefravær. Det arbeides systematisk med dette, men
arbeidsbelastningen pr. saksbehandlerstillinger er stadig økende og bekymringsfullt høyt. Det er de
siste årene ikke tilført saksbehandler ressurser til barneverntjenesten.

Dere vet at vi gjerne stiller vi opp i kontrollutvalget, dersom dere ønsker ytterligere informasjon,
Med vennlig hilsen
Ragnhild M. Ottestad
Avd. sjef
Avdeling Barn og familier
Skedsmo kommune

Tlf: 66 93 81 65/66 93 80 00, Mobil: 906 54 065
ragotte@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no
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Kommentarer til saken om Brånåsen avfallsdeponi og Norconsults rapport av
14.11.2017
Skedsmo kommune ønsker å knytte noen kommentarer til saken og utover de rent
tekniske forhold som rapporten omhandler.
Innledningsvis vil vi uttrykke at vi har stor forståelse for den utrygghet som mange av
beboerne opplever og uttrykker. Vårt mål er at beboerne da skal være i en situasjon
hvor de opplever helsemessig trygghet og at deres verdier er ivaretatt.
Vi vet at deponigass og da CO2 kan føre til helseplager. I regi av kommuneoverlegen
vil vi kartlegge helsemessige sider av det som så langt har fremkommet, og som evt.
er en konsekvens av det som kommer frem i Norconsults rapport. Det er også avtalt
et møte med fylkesmannen og fylkeslegen, hvor vi skal se på de helsemessige
sidene ved saken. Møtet avholdes hos fylkesmannen 12. desember.
Rapporten inneholder i hovedsak tre tekniske forhold; overvann/sigevann, gass i form
av metan og CO2, samt setningsproblematikk. Dette er en sammensatt problematikk
og utfordringene er forskjellige i de ulike områdene av deponiet og varierer fra hus til
hus innenfor samme område. Det vil si at konsekvensene for de enkelte hus er
forskjellige, og vil bli møtt med forskjellige tiltak.
Det er gjort omfattende undersøkelser av de forhold som rapporten omhandler, og
den gjøres av den beste ekspertisen vi har i landet. Etter hvert som ting avdekkes
iverksetter vi tiltak i tråd med hva vår fagekspertise anbefaler.
Dette er måten vi jobber på, og vil være prosessen frem til problemene på deponiet
er løst på en forsvarlig måte.
Vi antar også at det ikke er usannsynlig at vi i prosessen vil foreta ytterligere
undersøkelser og andre tiltak enn det som er nevnt, men det vil tiden vise.

Bygging på og inntil gamle deponi er gjort flere plasser rundt om i landet, basert på
en kunnskap om at dette kan gjøres på en forsvarlig måte. Også utbyggingen på
Brånåsen er basert på at det skulle gjennomføres tiltak som medførte at denne var
forsvarlig. Undersøkelsene som er gjennomført den senere tid gjør at det nå kan
stilles spørsmålstegn ved om tiltakene er blitt gjennomført som forutsatt og om disse
var gode nok. Derfor er det viktig for oss å si at vi som kommune tar ansvar utover
det juridiske ansvaret.
Dette er en utfordrende sak både for kommunen og de den gjelder. Vi ønsker å ha en
god dialog med beboerne og deres representanter, både gjennom samtaler og de
møter vi har hatt og kommer til å ha.
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SKSKEDSMO KOMMUNE
Teknisk sektor
Kommunalteknisk avdeling

POSTADRESSE
Postboks 313 2000 Lillestrøm

SENTRALBORD
66 93 80 00

BESØKSADRESSE
Jonas Liesgt. 18 Lillestrøm

TELEFAX
66 93 85 90

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Postboks 8111 Dep.
0032 OSLO

DERES REF:
2017/4512-1
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Rapport vedrørende undersøkelser etter pålegg fra Fylkesmannen
Skedsmo kommune fikk 13. januar i år et pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å gjennomføre
undersøkelser i forbindelse med Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi.
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kartlegging og tiltak. Firmaene har arbeidet med hver sine deler av problematikken, og Norconsult har i tillegg
hatt ansvar for arbeidet med å svare ut pålegget fra Fylkesmannen.
Vedlagt ligger rapport «Brånåsen avfallsdeponi – rapportering til Fylkesmannen». Vedleggene er nummerert fra
1 til 14.
Et av kravene har vært å kartlegge deponigrensen. Basert på gjennomførte boreundersøkelser vil
deponigrensen bli justert. Justering av grensene er ikke ferdig, men vil blir ettersendt.
Fylkesmannen ba også om en tilbakemelding på hvordan kommunen har fulgt opp bestemmelsene om
forurensing i reguleringsplansaken samt som myndighet etter forurensingsforskriften kap. 2.
Svaret på dette er vedlagt i rapporten «Rapport fra Plan- og byggesaksavdelingen».
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Notat i forb. med svar på fylkesmannens pålegg om undersøkelser av Brånåsen nedlagte
deponi.
Notatet svarer på følgende:
«Sammen med rapporten ber vi om en tilbakemelding på hvordan kommunen har fulgt opp
bestemmelsene om forurensning i reguleringsplansaken samt som myndighet etter
forurensningsforskriften kapittel 2.»

REGULERINGSPLANEN.
Reguleringsplanen ble vedtatt 28.03.12. Reguleringsbestemmelsene § 5.3 Forurensning:
Før utbygging av området skal det undersøkes at utbygging ikke vil medføre forurensning i form av
avgasser og forurenset sigevann fra Brånåsen nedlagte søppeldeponi. Tiltak beskrevet i Miljøteknisk
vurdering, rapport 114066R01 utarbeidet av Hjellnes Consult as 21.12.11 skal legges til grunn for
videre detaljprosjektering.

BYGGESAKEN.
Det ble allerede i forhåndskonferansen vist til bestemmelsen om forurensning. I referatet datert
04.05.12 er det inntatt følgende under avsnittet «Andre planforhold, rekkefølgebestemmelser,
forurensning:
«Det er viktig at søker setter seg inn i det som fremgår av rekkefølgebestemmelsene § 5.1 til § 5.4.
I ht. § 5.3 i bestemmelsene skal det foretas undersøkelser av grunnen i forhold til avgasser og
forurenset sigevann fra Brånåsen nedlagte søppeldeponi. Tiltak beskrevet i Miljøteknisk vurdering,
rapport 114066R01 utarbeidet av Hjellnes Consult AS 21.12.11 skal legges til grunn for videre
detaljprosjektering.»
Rammetillatelsen er gitt 31.10.12 og omfatter 51 enheter fordelt på flere rekker. I rammetillatelsen
er det stilt flere vilkår tilknyttet deponiet:
Vilkår 2.1 Geoteknikk
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal fundamenteringsmåte dokumenteres. Det vises til
geoteknisk resultatrapport 10-326, datert 23.02.11, samt supplerende rapport 10-326 nr. 2, datert
18.05.11, jf. § 2.4 i bestemmelser.
Vilkår 2.7 Forurensning
Før utbygging av området skal det undersøkes at utbygging ikke vil medføre forurensning i form av
gasser og forurenset sigevann fra Brånåsen nedlagte søppeldeponi. Tiltak beskrevet i Miljøteknisk
vurdering, rapport 114066R01 utarbeidet av Hjellnes Consult AS 21.21.11 skal legges til grunn for
videre detaljprosjektering. Dokumentasjon skal foreligge før igangsettingstillatelse av boliger kan gis,
jf. § 5.3 i bestemmelser.
Vilkår 8 Forurensning av grunn
Ved bygging og graving i forurenset grunn eller i områder hvor det er planlagt terrenginngrep og det
er mistanke om forurenset grunn er det krav til prøvetaking og opprydding. Dersom det er forurenset
grunn må det eventuelt utarbeides en tiltaksplan. Forurenset grunn skal rapporteres til nasjonalt
system for grunnforurensning, jf. Forurensningsforskriften kap. 2.
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Ved søknad om igangsettingstillatelse ble det innsendt dokumentasjon i forhold til vilkårene i
rammetillatelsen.
Vilkår 2.1 ble dokumentert ved Geoteknisk notat RIG01 fra Løvlien Georåd datert 28.10.14.
Rapporten konkluderer med følgende:
«Boligene skal fundamenteres på peler der det er husholdningsavfall i grunn og på hel bunnplate der
det ikke er avfall.»
Vilkår knyttet til forurensning (vilkår 2.7 og 8) ble dokumentert ved Miljørapport utarbeidet av
Norconsult AS, datert 04.12.14. Rapporten konkluderte bl.a. med følgende etter at det var gravd 28
punkter til mellom 0,3 – 2,5 m under bakken:
«Det konstateres at det ikke er funnet forurensede masser i det undersøkte området. Massene kan
dermed disponeres fritt innenfor tomtegrensen. Ved fjerning kan de omdisponeres som rene masser.
Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Samtidig gjøres
det oppmerksom på at det kan forekomme uforutsette funn/forurensninger under gravearbeidet. Ved
slike hendelser bør en miljøsakkyndig kontaktes for å vurdere saken.»
Rapporten bekrefter også at det ikke ble påvist forurensningsnivåer som overskred tilstandsklasse 1
eller normverdier for noen parametere og i noen av prøvene.
Ansvarsretter/uavhengig kontroll
Det er stilt krav om og gjennomført uavhengig kontroll av særskilte fagområder mht. evt.
gassforekomster i grunn. Følgende fagområder og ansvarsområder er særskilt ansvarsbelagt:
PRO

Prosjektering av vern mot metangass.

Sweco Norge AS

PRO

Prosjektering av betongkonstruksjoner, mm. Tiltak mot radon. BraCon AS

KTR

Kontroll av prosjektering av vern mot metangass.

Rambøll Norge AS

KTR

Kontroll av prosjektering radontiltak.

Rambøll Norge AS

UTF

Utførelse av radontiltak.

Radonmannen AS

KTR

Kontroll av utførelse av radontiltak.

Rambøll Norge AS

KTR

Kontroll av utførelse av metangassvern.

Rambøll Norge AS

Gassmålinger.
Ved søknad om brukstillatelse er det fremlagt resultat av gassmålinger. Målingene er foretatt av
Hjellnes Consult AS. Det er foretatt målinger inne i boligene (i el-skap, 1. og 2. etasje) samt utvendig
rundt kummer. Målingene viser at det ikke er forbundet med helsefare eller eksplosjonsfare å ta i
bruk boligene. Rambøll Norge AS har foretatt uavhengig kontroll av gassmålinger som er utført av
Hjellnes Consult AS. I tillegg til å gjennomgå utførte målinger foretok de også egne målinger i noen av
boligene. Rapport/notat datert 30.03.16 konkluderer bl.a. med følgende:
«Målingene viste ingen utslag på konsentrasjoner av gass i noen av de prøvetatte punktene i noen av
husene. .. Rambøll konkluderer på bakgrunn av dette med at det ikke er forbundet med helsefare eller
eksplosjonsfare å ta i bruk husene på tomten, da det ikke er detektert noen gasskonsentrasjoner i det
utvalget Rambøll har prøvetatt. I tillegg går Rambøll god for Hjellnes Consult AS sine gassmålinger fra
husene på tomten.»
I brukstillatelsene er det stilt krav om av FDV-dokumentasjonen skal inneholde en langsiktig plan for
kontrollmålinger. Det er også utarbeidet måleprogram for boligene som er tatt i bruk.
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I tillegg til de rapporter som er nevnt ovenfor og som har vært styrende for pågående byggesak har
kommunen på eget initiativ engasjert Norconsult AS til å vurdere utbyggingen. Norconsult utarbeidet
følgende rapporter:
Notat-01, datert 12.04.16. Vurdering av metan og helseeffekter.
Notat-01, datert 19.04.16. Vurdering av utbygging Nitteberg Vestre.

Status byggesaker pr. nov. 2017:
Brukstillatelse/ferdigattest er gitt for 25 enheter. Det er gitt igangsettingstillatelse for 25 enheter.
Det er besluttet at 4 enheter ikke skal bygges.
Feltet vil etter dette bestå av 50 boenheter. 35 enheter ligger helt eller delvis utenfor angitt grense
for deponiet og 15 enheter ligger helt eller delvis innenfor deponigrensen.
Oppsummering av aktuelle rapporter:
Hjellnes Consult AS.

Miljøteknisk vurdering/rapport. Desember 2011

Løvlien Georåd.

Geoteknisk prosjektering. Oktober 2014

Norconsult AS.

Miljørapport. Desember 2014

Løvlien Georåd.

Geoteknisk vurdering. November 2015.

Rambøll Norge AS.

Notat uavhengig kontroll. Mars 2016.

Norconsult AS.

Vurdering av metan og helseeffekter. April 2016.

Norconsult AS.

Vurdering av utbygging Nitteberg vestre. April 2016.

Skedsmo kommune
Plan- og bygningsavdelingen
14.11.17
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Sammendrag
Brånåsen avfallsdeponi er en nedlagt kommunal fylling i Skedsmo kommune i Akershus. Deponiet var
i drift i perioden ca. 1970-1991.
På bakgrunn av utfordringer med utlekking av gass fra deponiet, sendte Fylkesmannen i Oslo og
Akershus den 13. januar 2017 ut pålegg om å gjennomføre undersøkelse av det nedlagte deponiet
(referanse 2017/4512-1 M-FO).
I perioden da avfallet ble deponert på området var det begrenset kontroll med hva som ble plassert i
fyllingen. Sannsynligvis ligger det alt fra ordinært avfall, slam fra renseanlegg, kjøretøyer og tønner
med ukjent innhold i massene.
Det er tatt prøver av sigevann og overvann på området. Det er ikke påvist veldig høye konsentrasjoner
av miljøfremmede stoffer i verken sigevann eller overvann i vannprøvene som foreligger per dags
dato.
Det er satt ned vannmengdemåler i kum på området, slik at sigevannsmengder måles kontinuerlig.
Det er også satt opp nedbørmåler ved deponiet slik at korrelasjon mot nedbør kan vurderes.
Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse av massene på området ved Lensmanns Ole
Oppens vei og Lensmann Klevs vei. Dette ble gjort for å forsøke å finne yttergrensen av de deponerte
massene. Området som ble undersøkt ble valgt ut fra at boliger i dette området har hatt problemer
med gass og setninger. Undersøkelsen ble gjort med bruk av naverbor. Det ble påtruffet avfall i
mange av de undersøkte punktene og det ble også påvist til dels høye verdier av gass. Boligene ligger
til dels innenfor og på grensen for deponert avfall.
Det arbeides med ny og bedre overvannshåndtering på området, da med bruk av åpne dammer og
grøfter. Dette gjøres for å redusere mengde vann som infiltrerer i grunnen i fyllingen. En slik løsning vil
bidra til å redusere sigevannmengden.
Det er gjennomført gassmålinger i totalt 159 boliger siden oppstart med gassmålinger i mars 2017 og
målingene skal fortsette ved behov. Det er gjennomført tiltak på området knyttet til gassproblematikk,
blant annet tetting av kummer og utlufting av gass. Enkelte boliger har fått satt inn ventilasjonsrør for
utlufting av gass. Systemet med uttak av gass fra deponiet og fakling av deponigass på gasshuset er
forbedret. Det er blant annet montert ny tenningsmekanisme og temperaturføler for å sikre driften av
fakkelen. Det er etablert blåse- og inspeksjonskummer for alle gassledningene og etablert fem nye
gassbrønner som er under uttesting. Det utføres jevnlig kontroll og regulering av gassbrønnene for å
optimalisere gassuttaket. Vurderinger og etablering av ytterligere avbøtende tiltak på deponiområdet
gjøres fortløpende. På tross av tiltak er det fortsatt målt innsig av deponigass til boliger på området.
Det er også gjennomført registeringer av setninger i boliger som ligger i det berørte området.
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Innledning
Bakgrunn og formål

Brånåsen avfallsdeponi er en nedlagt kommunal fylling i Skedsmo kommune. Deponiet var i drift i
perioden ca. 1970-1991.
På bakgrunn av utfordringer med utlekking av gass fra deponiet, sendte Fylkesmannen i Oslo og
Akershus den 13. januar 2017 ut pålegg om å gjennomføre en undersøkelse av det nedlagte deponiet
(referanse 2017/4512-1 M-FO).
Følgende punkter er nevnt i pålegget fra Fylkesmannen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse av deponiet og hvilket avfall som ble deponert.
Deponiets yttergrenser må kartlegges.
Det må kartlegges hvilke hus som har problemer som følge av deponiet, og omfanget av
problemene.
Det må utføres undersøkelser av deponiet for å finne mulige utlekkingspunkter for
deponigass.
Tilstanden til nåværende gassoppsamlingsanlegg må undersøkes.
Det må undersøkes/beregnes hvor mye sigevann som oppstår og sigevannet må undersøkes
for å finne ut hvilke forurensninger sigevannet inneholder.
Rapporten fra undersøkelsen skal foreslå mulige tiltak for å begrense forurensningen fra
deponiet.
Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges rapportene.

Undersøkelsene tar sikte på å avdekke utbredelse av deponert avfall, vannmengder og forurensinger i
sigevannet som ledes til kommunalt nett samt problemer knyttet til håndtering og utlekking av gass.
Ut fra resultatene kan tiltak på området vurderes.
Norconsult AS er også engasjert av Skedsmo kommune for å vurdere sigevann og bedre håndtering
av overvann på deponiområdet. Hjellnes Consult AS ved Finn B. Christensen, Siri Nesbakken og
Kristin Hovland er engasjert av kommunen for å vurdere problematikk knyttet til gasshåndtering og
setninger på området.

Lokalisering av fylling
Brånåsen avfallsdeponi ligger i Skedsmo kommune i Akershus. Området er vist på oversiktskart i
Figur 1.
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Figur 1 Lokalisering av Brånåsen nedlagte deponi. Kilde: gulesider.no

Utbredelsen av deponiområdet er noe usikker, men Figur 2 viser antatt område med deponerte
masser. Kartet er ikke justert etter boringer i november 2017 for å stadfeste yttergrensen for deponert
avfall.

Figur 2 Antatt utbredelse av Brånåsen avfallsdeponi
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På området er det etablert oppsamlingssystem for deponigass, med tilhørende gasshus vist i Figur 3.

Figur 3 Gasshus tilhørende Brånåsen avfallsdeponi.
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Historikk og beskrivelse av deponi
Historikk og beskrivelse av fyllingen
Brånåsen deponi var et kommunalt deponi i Skedsmo som var i drift i perioden ca. 1971 - 1991. Det
nedlagte deponiet er nå omkranset av et boligfelt, jordbruk og noe industri. Avfallsdeponiet er primært
tilbakeført til landbruk og friområder, men noen boliger og en fotballbane ligger også på fyllingen. Det
er kjent at det har vært store problemer med setninger og gass i enkelte boliger.
Fyllingen mottok husholdnings-, forretnings- og industriavfall fra Skedsmo kommune og slam fra det
kommunale renseanlegget RA-2.
Figur 4 viser plan for oppfylling av deponiet. Nyere informasjon om området viser at denne ikke ble
fulgt.

Figur 4 Sannsynlig opprinnelig plan for oppfylling ved Brånåsen deponi
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Før avfallsfyllingen ble etablert ble ravinebekkene på området lukket ved at de ble lagt i doble rør.
Dette for å unngå at sigevann ukontrollert skulle følge bekkene ned til Nitelva. I utgangspunktet var det
kummer med tilgang til sigevannsrørene, men disse ble støpt igjen for å hindre utlekking av gass ut i
deponiet.
Det er kjent at deponiet inneholder betydelige avfallsmengder og at avfallet er deponert i en periode
da det var mindre kontroll med hva som ble deponert sammenlignet med i dag. Det er beskrevet i
vedlegg til søknad om påslipp av sigevann til spillvannsnettet fra 1975 at fyllingen ikke skulle motta
kjemisk avfall eller oljeholdig avfall, men senere opplysninger tyder på at dette likevel har blitt
deponert på området. I tidsperioden da deponiet var i drift var det tillatt å deponere avfall med
organisk innhold.
I arbeidet med å kartlegge fyllingen har det vært avholdt møter med tidligere ansatte på deponiet og
også andre som er kjent med historikk og oppfyllingsarbeider på området. Tidligere ansatte ved
deponiet informerte i møte med kommunen og Norconsult 20. april 2017 om at den oppsatte planen
for utfylling ikke ble fulgt, men at det ble fylt ut med masser helt inn i alle ravinedalene til innerste
leirvegg. I tillegg skal det ha vært gjennomført en masseutskifting opp mot området hvor boligfeltet
vestre Niteberg er etablert. Avfallet i dette området ble flyttet til en annen ravinedal og det ble fylt på
med løsmasser og leire. Dette stemmer med de miljøtekniske grunnundersøkelsene som ble gjort i
forbindelse med utbyggingen av Vestre Niteberg. I forbindelse med masseutskiftingen ble et rør gravd
over. Det ble da lagt på ny duk og pukk slik at vannet skal infiltrere i grunnen. Røret som ble gravd
over var trolig en gammel bekkelukking.
Det er opplyst at det skal være deponert blant annet biler på deponiet. Motorene ble tatt ut, ellers ble
bilene knust uten at drivstoff eller olje ble tappet av. Det ble også tatt imot mye industriavfall på tønner.
Deler av avfallet kom fra Dynos kjemiske virksomhet på Lillestrøm. Der er ukjent hva disse tønnene
inneholdt, men tidligere ansatte på deponiet opplyser at erfaring fra sprut viste at innholdet var
helsefarlig og høyst sannsynlig giftig. Det var ikke krav til dokumentasjon eller rapportering av noen
typer avfall i denne tidsperioden.
Deponiet mottok også ristgods og slam fra renseanlegget RA-2 som ble kjørt rett på fyllingen. RA-2
slammet inneholdt mye tungmetaller og andre giftstoffer og det var ikke tillatt å benytte slammet til
jordforbedring. Etter hvert som slam ble tilført i større mengder på fyllingen utover 1970-tallet, ble det
forsøkt ulike metoder for utlegging av slammet. Det viste seg vanskelig å blande søppel og slam, slik
at slam etter hvert ble lagt lagvis med avfallet. I søknad om påslipp av sigevann til renseanlegg datert
18. desember 1975 er det påpekt at det viste seg at komprimering i fyllingsfronten var vanskelig på
grunn av tilførsel av slam.
Skedsmo kommune hadde den 8. november 2017 et møte med Erik Nitteberg, som er kjent med
området og hvordan eiendommene har vært fylt opp. Erik Nitteberg sine foreldre var tidligere eiere av
eiendommen der Haugen Borettslag og Lillehaugen Borettslag nå er anlagt. Til stede på møtet var
også representant fra Norconsult og fra Hjellnes Consult AS. Det ble blant annet redegjort for hvordan
det som er beskrevet som «membran» på deponiet ble etablert. Begrepet «membran» er benyttet om
et etablert sjikt med tett leire inn mot kanten av deponimassene. Dette er i enkelte dokumenter også
omtalt som en «voll» mot de forurensede massene. Dette tilsvarer dermed ikke en kunstig
tetningsmembran som omtalt i Avfallsforskriftens kapittel 9 ved bunn- og sidetetting av et deponi.
Kommunen etablerte i sin tid en avtale med grunneier om å få deponere masser på et gitt areal. Etter
at kommunen hadde fylt ut et større område enn hjemlet i denne avtalen, ble det rundt 1990/1991
gravd bort avfall og lagt tett leire mot rene masser blant annet i området ved Lillehaugen borettslag.
Dette ble omtalt som en «membran». Avfallsmassene ble gravd bort ned til opprinnelig terreng.
Det er også opplyst at etter hogst på området som skulle fylles ut, ble trestubber etc. doset vekk og
noe ble gjenvunnet og brukt til overdekningsmasser. Mye humus i de ellers tette leirmassene kan ha
gitt opphav til et permeabelt lag som gir føringsveier for gass.
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I driftsperioden var det flere branner i avfallsfyllingen. Den siste store brannen var i november 1982.
Fyllingen ble avsluttet med et lag leire som toppdekke. Dette laget varierer betydelig i mektighet.
Tidligere ansatte estimerer leirelaget til å være mellom 0,5 meter og 2 meter tykt for den
lavereliggende delen av deponiet og ca. 4 m øverst i ravinedalene. Ved gården Vestre Niteberg er
leirlaget anslagsvis 8 meter tykt da det der er tilført ekstra masser. Erik Nitteberg opplyser om at det
var krav om at toppdekket minimum skulle ha 1 meters mektighet.
Skedsmo kommune har krav til årlig overvåking og rapportering på utslipp av deponigass.
Kommunen har avtale med Romerike Avfallsforedling (ROAF) om driftsoppfølging og rapportering.

Sigevann
I desember 1975 ble det søkt om å føre sigevannet fra fyllingen til kommunalt renseanlegg RA-2. I
etterkant av dette har sigevannet fra fyllingen blitt ledet til det kommunale spillvannsnettet. I søknaden
om påslipp datert 18. desember 1975 ble sigevannet fra Brånåsen vurdert som sterkt forurenset og
det ordinære overvannet som moderat forurenset. Det ble planlagt tiltak for å redusere inntrengning av
overvann i fyllingen.
Ved søppelplassens begynnelse var det lagt opp en leirvoll og umiddelbart etter vollen var det etablert
et sandfilterlag. Det ble i en periode forsøkt å pumpe sigevannet tilbake og spre dette på fyllplassen.
Dette vannet ble i liten grad absorbert i deponimassene og dannet kanaler i fyllingen. Tilbakeføring av
sigevannet medførte også store luktulemper og forsøkene ble avsluttet.
ROAF hadde egen forskningsstasjon på avfallsdeponiet. Det ble jevnlig tatt prøver av sigevannet og
det ble gjort tester med rensing. Det lå en egen forskningsbrakke for behandling av sigevann på
området. Sigevannet ble vurdert som giftig for blant annet fisk. Pumpestasjon nedstrøms deponiet ble
fjernet rundt 1978. Da ble sigevann som gikk på overvannsledningen lagt om til spillvannsnettet, men
det er antatt at noe sigevann lekker inn på overvannsnettet.
I dag infiltreres overvann i grunnen og ledes til kommunalt overvannsnett. Fyllingen er tildekket med
leire, men mengden vann som står i gassbrønnene viser at ytterligere tiltak for å lede overvannet bort
er nødvendig. Et tiltak i forbindelse med dette kan være etablering av horisontale brønner som
fungerer ved høyere grunnvannsstand. På grunn av problemer med setninger er det ikke ønskelig å
senke grunnvannsstanden på området.
I utgangspunktet var det kummer med tilgang til sigevannsrørene og bekkelukkingene, men disse ble
støpt igjen for å hindre utlekking av gass ut i deponiet. Det ble registrert mye gass fra nedbrytingen i
fyllingen allerede i 1980-1985.
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Vurdering av deponiets yttergrenser

Utarbeidelse av oppfyllingskart
For å undersøke hvor det er fylt opp med masser på området er det foretatt en digitalisering av gamle
koter. Disse kotene er så lagt opp på de nye kotene på området og det er gjennomført en modellering
som viser forskjellen mellom gamle høydekurver og dagens høydekurver. Dette vil gi et teoretisk bilde
av fyllingens sannsynlige utbredelse. I følge de tidligere ansatte på deponiet ble ikke planen for
utfylling som er tegnet inn på kart fulgt, men det ble fylt ut helt inn i alle ravinedalene til innerste
leirvegg. Dette stemmer med modellert oppfylling. I tillegg ble det fortalt om en masseutskifting opp
mot der hvor boligfeltet vestre Niteberg er etablert. Avfallet i dette området ble flyttet til en annen
ravinedal og det ble fylt på med løsmasser og leire. Dette stemmer med de miljøtekniske
grunnundersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av vestre Niteberg.
Figur 5 viser oppfyllingskartet fargekodet med ulike oppfyllingsdybder (fill intervals) og
skjæringsdybder (cut intervals). Oppfyllinger med ulik mektighet er vist med gult, rosa, oransje og rødt.
Ulike skjæringsdybder er vist med grønt.
Det understrekes at det som vises som teoretisk oppfylt areal på oppfyllingskartet ikke nødvendigvis
er områder ved avfall. Oppfyllinger med eksempelvis leire på toppen vil også synes som oppfyllinger i
kartet. Oppfyllingskartet vil ikke vise nøyaktig skille mellom rene oppfylte masser og avfall, men kan gi
et større bilde av hvordan det opprinnelige terrenget er endret. For å finne avgrensing av deponerte
masser er det derfor gjort en undersøkelse med borerigg for å se hvor avfall kan påtreffes i grunnen,
se kapittel 3.3.

Figur 5. Kart som viser fyllinger (gult, rødt, oransje, rosa) og skjæringer (grønnfarger) i området ved Brånåsen.
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Vurdering av metodikk for kartlegging av deponiet
Det var i utgangspunktet planlagt å benytte georadar for å undersøke utbredelsen av fyllingen. Ved
hjelp av radarsignaler kan man se forskjell på naturlige og deponerte masser, og slik få en oversikt
over deponiets ytterkanter. Norconsult har rådført seg med firmaet GeoPhysix, som har lang erfaring i
å utføre slike undersøkelser. GeoPhysix kjenner området ved Brånåsen godt og har vurdert
muligheten for bruk av georadar på området. Det er kjent at stedlige masser på området er leire. I
tillegg består toppdekket på deponiet av leire. GeoPhysix opplyser at leire er svært destruktivt i forhold
til penetrasjonene av radarsignaler i massene. Erfaringer fra et lignende område på Kjeller viste at det
ikke var mulig å skille mellom stedlig og tilbakeført leire, og at det kun var mulig å se 0,5 meter under
bakken ved radarundersøkelsene. På Brånåsen er det ønskelig med kartlegging av objekter og
strukturer som ligger dypere enn det man kan forvente å komme med georadar i et område med
leirmasser.
Det ble også gjort en vurdering av bruk av magnetometer som måler magnetiske anomalier i grunnen.
Dette forutsetter at fyllingen er magnetisk. Selv om det sannsynligvis er noe høyere magnetisme i
fyllingen enn i massene utenfor, er det vanskelig å si om anomaliene blir så store at de gir god nok
avgrensning av fyllingen. Det er mange ulike typer avfall i fyllingen, blant annet avløpsslam, og det ble
vurdert som usikkert om dette ville skille seg fra naturlig magnetfelt.
Ut fra dette ble det vurdert som mest hensiktsmessig å benytte geoteknisk rigg og bore i massene for
å vurdere hvor masser er deponert. Området med deponerte masser er svært stort, anslagsvis 500 ᵡ
300 meter, og å grave opp langs hele ytterkanten av deponiet vil være svært omfattende og medføre
inngrep i massene som kan gi økt forurensingsspredning og gassdannelse. Problematikk med gass i
bolighus ble vurdert til å være mest sentral i forbindelse med kartleggingen. Utgangspunktet for
boringen var derfor å kartlegge områdene nær bolighus der det er påvist gass.

Kartlegging av masser med borerigg
Feltarbeider
I uke 44 og 45 i 2017 ble det gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av jordmassene på deler av
deponiområdet. Det ble benyttet geoteknisk borerigg (naverbor) ved undersøkelsene.
Undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult. Brødrene Myhre AS var engasjert som borefirma.
Representanter fra Skedsmo kommune og Hjellnes Consult AS var med under oppstart av
feltarbeidene.
Det ble boret i massene for å undersøke om det ble påtruffet oppfylte masser eller avfall i de ulike
punktene.
Det ble også tatt ut jordprøver som lagres for eventuell senere analyse.
For å undersøke om det var gass i de ulike områdene som ble prøvetatt, ble det benyttet gassmåler
under boringen.

Prøvetakingsplan
Utgangspunktet for boringene var å undersøke grense for deponerte masser nær områder der det har
vært problemer med gass i boliger.
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Prøvepunktene ble ut fra dette plassert i områdene ved Lensmann Ole Oppens vei og Lensmanns
Klevs vei. Disse områdene ble også prioritert som følge av begrenset tid og kapasitet for borerigg. Det
ble kun boret på privat eiendom i de tilfeller der eier hadde gitt spesiell tillatelse til tiltredelse.

Observasjoner under feltarbeidet
Det ble påtruffet deponerte masser, i hovedsak plast, tre og blandet avfall i mange av punktene. I en
del punkter var massene svarte som følge av mye organisk materiale. Se kapittel 3.3.4 for beskrivelse
av hvor deponerte masser ble funnet.
Observasjoner under boringene viser at overdekning med leire varierer veldig mye i mektighet. I
enkelte punkter ble avfall observert på 1,5 meters dybde.
Gassmålingene viser til dels høye verdier også i noen punkter der det ikke ble påtruffet deponerte
masser i grunnen. Dette kan tyde på at leiren ikke er tett med hensyn på transport av gass. Det luktet
gass (H2S, hydrogensulfid) ved enkelte borpunkter.
Det ble påtruffet vann i en god del av punktene, men vannivået er usikkert. Hvor fuktig det var i hvert
hull varierte mye og enkelte steder var det vanskelig å avgjøre om det var vann i borhullet som følge
av tett leire. Påtruffet leire var da plastisk og noen ganger bløt.

Resultater fra grunnundersøkelsen

Det ble boret totalt 72 punkter med naverbor. Det ble funnet avfall i 35 borpunkter.
Figur 6 viser et oversiktskart med resultater fra undersøkelsene. Avfall i massene er vist med rødt, gul
farge indikerer mindre mengder avfall/usikker observasjon, mens grønne sirkler viser punkter der
avfall ikke ble påvist. Figur 7 til Figur 9 viser detaljkart med resultater fra boringer ved Lensmanns
Klevs vei. Figur 10 viser detaljkart med resultater fra boringer ved Lensmann Ole Oppens vei.
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Figur 6. Oversiktskart resultater grunnboringer ved Brånåsen deponi 2017.
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Figur 7. Detaljkart resultater av grunnboringer ved Lensmanns Klevs vei 180-186.
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Figur 8. Detaljkart resultater av grunnboringer ved Lensmanns Klevs vei 160-174.
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Figur 9. Detaljkart resultater av grunnboringer ved Lensmanns Klevs vei 181-200.
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Figur 10. Detaljkart resultater av grunnboringer ved Lensmanns Ole Oppens vei.
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Boringene viser at grensen for deponerte masser går nær boliger, inn i private hager og til dels ligger
også etablerte boliger på deponerte masser. Antatt deponigrense vil måtte justeres noe etter
undersøkelsen, men i stor grad tyder boringene på at yttergrensen av de deponerte massene ligger
nær tidligere antatt grense for deponiet i det undersøkte området. Justering av yttergrensen for
deponiet er ikke klar per dags dato, men det arbeides videre med dette. Det skal utarbeides et
notat/rapport som beskriver dette og dokumentet oversendes Fylkesmannen når det er ferdigstilt.
Det ble benyttet gassmåler ved feltarbeidet. Påviste gassmengder korrelerte i stor grad med funn av
avfall i grunnen. Noen få steder er det målt mye gass i borpunkter der det ikke er påvist deponerte
masser, men alle disse borpunktene ligger nær områder med deponert avfall.
Se også vedlegg for logg som viser påviste gassmengder i ulike borpunkter, påvist avfall og
observasjon av vann.
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Gassproblematikk og setninger
Det er kjent at det har vært store utfordringer knytet til gass og setninger i området ved det nedlagte
deponiet. Hjellnes Consult AS er engasjert av Skedsmo kommune for å følge opp dette arbeidet.
Det produseres fortsatt deponigass i det gamle deponiet. Gassen pumpes ut av deponiet og brennes
av i en fakkel. Gassanlegget er forbedret slik at større del av gassmengden trekkes ut og brennes i
fakkelen. Det er blant annet montert ny tenningsmekanisme og temperaturføler for å sikre driften av
fakkelen. Det er etablert blåse- og inspeksjonskummer for alle gassledningene og etablert fem nye
gassbrønner som er under uttesting. Det utføres jevnlig kontroll og regulering av gassbrønnene for å
optimalisere gassuttaket. Ved siste regulering i september 2017 var 13 av totalt 36 brønner i drift. Av
de resterende brønnene er seks brønner tette, mens 17 brønner inneholder så mye vann at gass ikke
kan trenge inn i gassledningene. På grunn av stor fare for ytterligere setninger på bebyggelse er det
ikke ønskelig å senke vannstanden for å få flere av gassbrønnene til å fungere.
Siden oppstart med gassmålinger på området ved deponiet i mars 2017 er det per november 2017
gjennomført gassmålinger i 159 boliger. Fire boliger innenfor det avgrensede området er ikke
undersøkt grunnet problemer med å få kontakt med eier eller på grunn av manglende samtykke til
undersøkelsene.
Sommeren 2017 ble det gjennomført gassmålinger i overvann- og spillvannskummer i boligfelt som
grenser til det nedlagte deponiet. 72 kummer tilknyttet Lensmann Ole Oppens vei, Lensmann Ole
Hoels vei og Lensmann Klevs vei ble sjekket, i tillegg til kummer tilknyttet Nitteberg Vest. Enkelte
drenskummer i Lensmanns Klevs vei ble også undersøkt. Det ble registrert deponigass over 200 ppm
(parts per million) i 24 kummer. I 12 kummer ble det registrert deponigass på over 1500 ppm. Etter
funn av deponigass i drenskummer ble det boret hull i grunnmuren på aktuelle boliger. Basert på funn
av gass i fundamentet ble det satt i gang tiltak med utlufting under fundament. For flere av de aktuelle
boligene er det montert ventilasjonsrør under boligen, slik at deponigassen kan luftes ut.
Det er også satt inn tiltak for å hindre deponigassen i å følge ledningsgrøftene inn i boliger. Det er satt
i gang tiltak med å tette kummer, lufte ut ledningstraseer og eventuelt hindre deponigass i å trekke
mot boliger og inn i fundamentet ved etablering av leirpropper.
Gassmålinger i oktober 2017 viser fortsatt at det er deponigass i nivåer som krever tiltak i 21 boliger
fordelt på to borettslag. Se tabell 1 i vedlagte notat «Målinger av deponigass i boliger inntil nedlagt
deponi, oppdatert november 2017», datert 3. november 2017, for oversikt over boliger der det fortsatt
registreres innsig av deponigass. Det arbeides forløpende med tiltak knyttet til dette.
Etter hvert som avfallet brytes ned, reduseres mengden organisk avfall i deponiet og massene synker
sammen. Dette medfører setninger i terrenget og eventuelt påvirkninger på boliger og andre
konstruksjoner som er bygget på området. Sommeren 2017 ble det gjennomført setningsmålinger i 22
boliger etablert langs deponigrensen. Det ble funnet skjevheter i 14 boliger. For de resterende 8
boligene er det små skjevheter, som kan skyldes normale endringer i grunnen. I fem bygg er
setningene å anse som mer betydelige.
Notater fra Hjellnes Consult AS vedrørende gassproblematikken er vedlagt denne rapporten. Det
henvises til disse for detaljer vedrørende funn og oppfølging knyttet til deponigass og setninger.
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Vedlagte notater omfatter følgende:
•
•
•
•
•
•

Gassmålinger i kommunalt ledningsnett
Beskrivelse av tiltak som er planlagt/iverksatt tilknyttet ledningsnettet
Setningsmålinger i boliger
Gassmålinger i boliger
Utlekkingspunkter for deponigass/emisjoner
Status for gass-stasjon

Se oversikt over vedlegg i kapittel 9.
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Sigevannsmengder fra deponiet
Vannmengdemåling
Det er satt ned vannmengdemåler i kum for sigevann. Etablering og drift av vannmåleren håndteres
av Rosim AS. Vannmåleren måler kontinuerlig sigevannsvannmengder som slippes til kommunalt nett.
I tillegg til vannmengdemåleren er det satt opp en nedbørmåler på området. Ved å måle nedbør vil det
være mulig å vurdere korrelasjon med generert sigevann i fyllingen. I den kaldeste årstiden har
nedbørmåleren imidlertid begrenset effekt, da den vil kunne fryse.
Etter befaring av Rosim AS og Skedsmo kommune i oktober 2017 ble det bestemt at
vannmengdemåleren skulle settes ned i spillvannskum SID129265. Dette på grunn av tilgjengelighet i
kummene og at enkelte kummer er vurdert til å være tette. I tillegg må målere settes ned i en kum
uten for mye turbulens. I kum 129265 ble det vurdert å være stor nok vannmengde for å kunne måle
og da sannsynligvis få med hovedtilførselen som kommer fra sigevann.
Måling av nedbør og sigevannsmengder på Brånåsen fortsetter utover i 2018.

Sigevannsmengder
Vannføringsmåleren gir data som kan hentes ut fra nettstedet «regnbyge.no», både som grafer som
viser hvordan de ulike parametrene varierer over tid og også som enkeltverdier.
Figur 11 viser foreløpige data for vannmengde i kum og nedbør ved Brånåsen. Det er i hovedsak
svært begrensede vannmengder som er målt i kummen.

Figur 11. Foreløpige data for vannmengde i kum og nedbør ved Brånåsen (regnbyge.no).
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Høyeste vannmengde i denne perioden er målt under nedbør 24. og 25. oktober og ligger på ca. 30
l/s.
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Prøvetaking av sigevann
Tidligere prøvetaking av sigevann
På 1970- tallet ble det tatt prøver av sigevannet som ble analysert på enkelte forurensingsparametre.
Sigevannet ble i denne perioden karakterisert som «giftig». Det ble tatt vannprøver av sigevann som
ble ledet til renseanlegget RA-2 og av overvannet, som ble ledet til resipient. Analyseresultater av
vannprøvetakingen er vist i Figur 12, som er hentet fra søknad om tillatelse til påslipp av sigevann til
renseanlegg RA-2. fra 1975

Figur 12. Tidligere prøvetaking av sigevann årene 1973-1974 hentet fra vedlegg til «Søknad om tillatelse til å føre
sigevann fra søppelfyllplass ved Holt til renseanlegg RA-2.», 1975.

Sigevannet til renseanlegget er beskrevet som «stekt forurenset». Overvann til resipient har noen
høye verdier, særlig ved prøvetakingen 6. desember 1973. Senere målinger viste mer moderat
forurensing.

Prøvetaking av sigevann 2017
Feltarbeid
Prøver av overvann og sigevann ble tatt av Norconsult den 22. mai 2017. Det var lettskyet pent vær
og ca. 17 ᵒC ved prøvetakingen. Det hadde regnet en god del i perioden forut for prøvetakingen og
dette var synlig særlig ved overvannskummen.
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Det ble også tatt vannprøver av sigevann og overvann på området den 16. oktober 2017. Resultatene
på disse vannprøvene er forsinket fra laboratoriet og foreligger dermed ikke per dags dato.
Sigevannsprøvene ble tatt i dyp sigevannskum like ved gasshuset, vannprøve SV1, se Figur 13 .
Kummen er plassert på sørvestlig side av huset, like utenfor inngjerdingen. Selve gasshuset er vist
Figur 3 og Figur 14. Overvannet (OV1) ble prøvetatt i kum som ligger ved bilvei, se Figur 14.

Figur 13 Kum for prøvetaking av sigevann (SV1) ligger like ved gasshuset.
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Figur 14 Kum for prøvetaking av overvann (OV1) ligger ved vei som går langs gasshuset. Bilde til venstre som
viser gasshus og aktuell kum er tatt ved befaring på området 30. mars 2017. Bildet til høyre er fra prøvetakingen i
mai 2017 og viser at det har vært betydelig nedbør i en periode før prøvetakingen.

Analyseparametre
Analyseparametre for vannprøvene er valgt ut fra krav i sigevannsveilederen (SFT, 2005). Det er
benyttet parametre for både kvartalsvis og femårig prøvetakingsprogram i henhold til veilederen.
På bakgrunn av resultater fra første prøvetakingsrunde ble overvannsprøven tatt i oktober kun
analysert med hensyn på metaller.

Resultater av sigevannsanalyser 2017

Analyseresultatene er sammenlignet med terskelverdier for sigevann i henhold til Miljødirektoratets
veileder TA-1995/2003 veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann i
deponier (SFT, 2003). Verdiene benyttes i utgangspunktet for deponier som skal søke om å få lempet
på krav om dobbelt bunntetting, men er her tatt med som sammenligningsgrunnlag for innhold av
stoffer i sigevannet. Resultater fra vannanalysene er også sammenlignet med data fra overvåking av
sigevann fra avfallsdeponier i Norge i årene 2006 til og med 2010 (NGI, 2012). Det er benyttet et
gjennomsnitt av medianverdi for alle registrerte år for deponier med etterdrift.
I tillegg er analyseresultatene sammenlignet med krav i vannforskriften, det er da benyttet maksimal
verdi for ferskvann (Miljødirektoratet, 2016). Vannforskriften har som formål å sikre beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i
ferskvann, grunnvann og kystvann. Vannforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert
vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, regionale vannforvaltningsplaner i
henhold til vanndirektivet.
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Overskridelser av terskelverdi for sigevann er markert med fet skrift, overskridelser av erfaringsdata
fra norske deponier er vist i kursiv og overskridelser i forhold til vannforskriften er markert med blått.
Tabell 1: Analyseresultater vannprøver Brånåsen mai 2017. Fet skrift: Overskridelse av terskelverdi for sigevann.
Kursiv skrift: konsentrasjon over erfaringstall fra norske deponier. Blå skravur: overskridelse av maksimal
konsentrasjon etter vannforskriften.

Parameter

Enhet Prøvepunkt
OV1
Overvann

pH

8

Prøvepunkt
Terskelverdi
SV1 Sigevann TA
1995/2003

Norske deponier
2006-2010
(avrundet
gjennomsnitt
median for
etterdrift)

8,3

6,9
215

Vannforskriften,
ferskvann.
Maksimal
konsentrasjon

Ledningsevne
(konduktivitet)

mS/m 109

129

Suspendert stoff

mg/l

12

16

Ammonium-N (NH4-N)

mg/l

0,021

0,18

Total fosfor (Tot-P)

mg/l

0,05

0,093

0,16

0,45

Fe (Jern)

mg/l

1,12

8,29

0,2

26,6

As (Arsen)

µg/l

<2.0

<2.0

2

5,1

8,5

Cd (Kadmium)

µg/l

<0.10

0,1

0,2

0,11

0,45-1,5 (avhengig
av hardhet)

Cr (Krom)

µg/l

6,4

1,8

6,3

7,4

3,4

Cu (Kopper)

µg/l

23,9

<1.5

2,3

4

7,8

Hg (Kvikksølv)

µg/l

<0.0100

<0.0100

0,01

0,016

0,07

Mn (Mangan)

mg/l

<0.100

2,92

0,1

Ni (Nikkel)

µg/l

<5.0

10,4

5

12,3

34

Pb (Bly)

µg/l

<1.0

<1.0

1,2

2,1

14

Zn (Sink)

µg/l

<3.0

11,4

35

56

11

KOF-Cr

mg/l

13

20

BOF-5

mg/l

1,2

1,4

Bensen

µg/l

<0.20

0,38

Toluen

µg/l

<0.20

0,37

Etylbensen

µg/l

<0.10

26,6

m/p-Xylener

µg/l

<0.20

86,3

o-Xylen

µg/l

<0.10

1,72

Sum BTEX

µg/l

n.d.

115

Fraksjon >C10-C12

µg/l

<5.0

25

Fraksjon >C12-C16

µg/l

<5.0

<5.0

Fraksjon >C16-C35

µg/l

<30

<30

Naftalen

µg/l

<0.100

7,21

130

Acenaftylen

µg/l

<0.010

<0.010

33
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Parameter

Enhet Prøvepunkt
OV1
Overvann

Prøvepunkt
Terskelverdi
SV1 Sigevann TA
1995/2003

Acenaften

µg/l

<0.010

0,588

3,8

Fluoren

µg/l

<0.020

0,186

33,9

Fenantren

µg/l

<0.030

0,097

6,7

Antracen

µg/l

<0.020

<0.020

0,1

Fluoranten

µg/l

<0.030

<0.030

0,12

Pyren

µg/l

<0.060

<0.060

Benso(a)antracen^

µg/l

<0.010

<0.010

0,018

Krysen^

µg/l

<0.010

<0.010

0,07

Benso(b)fluoranten^

µg/l

<0.010

<0.010

0,017

Benso(k)fluoranten^

µg/l

<0.010

<0.010

0,017

Benso(a)pyren^

µg/l

<0.020

<0.020

0,27

Dibenso(ah)antracen^

µg/l

<0.010

<0.010

0,014

Benso(ghi)perylen

µg/l

<0.010

<0.010

8,2×10 -3

Indeno(123cd)pyren^

µg/l

<0.010

<0.010

Sum PAH-16

µg/l

n.d.

8,1

Sum PAH carcinogene^

µg/l

n.d.

n.d.

PBDE-99

µg/l

<0.00010

<0.00010

PBDE-154

µg/l

<0.00030

<0.00030

PBDE-203

µg/l

<0.0010

<0.0010

DekaBDE (PBDE-209)

µg/l

<0.010

<0.010

Heksabromsyklododekan
(HBCD)
µg/l

<0.010

<0.010

0,5

Tetrabrombisfenol A
(TBBPA)

µg/l

<0.0050

<0.0050

0,9

Bisfenol A

µg/l

<0.050

1,7

11

Tributyltinnkation

ng/l

<1.0

2

<1.0

0,01
(Tinnorganiske
forbindelser)
0,01
(Tinnorganiske
forbindelser)

Trifenyltinnkation

ng/l

<1.0

<1.0

4-n-Nonylfenol

µg/l

<0.010

<0.010

4-t-Oktylfenol

µg/l

<0.010

0,021

OP1EO

µg/l

<0.010

<0.010

OP2EO

µg/l

<0.010

<0.010

OP3EO

µg/l

<0.010

<0.010

NP1EO

µg/l

<0.10

<0.10

NP2EO

µg/l

<0.10

<0.10
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Parameter

Enhet Prøvepunkt
OV1
Overvann

Prøvepunkt
Terskelverdi
SV1 Sigevann TA
1995/2003

C10-AlkylBensensulfonat

mg/l

<0.0050

0,0084

C11-AlkylBensensulfonat

mg/l

<0.0050

0,012

C12-AlkylBensensulfonat

mg/l

<0.0050

0,0068

C13-AlkylBensensulfonat

mg/l

<0.0050

<0.0050

C14-AlkylBensensulfonat

mg/l

<0.0050

<0.0050

2,4-D

µg/l

<0.050

<0.050

0,5
(Fenoksysyrer)

MCPA

µg/l

<0.050

<0.050

0,5
(Fenoksysyrer)

MCPP

µg/l

<0.050

<0.050

2,4,5-T

µg/l

<0.050

<0.050

2,4,5-TP

µg/l

<0.050

<0.050

MCPB

µg/l

<0.050

<0.050

2,4-DB

µg/l

<0.050

<0.050

2,4-DP

µg/l

<0.050

<0.050

Fenol

µg/l

<0.10

<0.10

o-Kresol

µg/l

<0.10

<0.10

m-Kresol

µg/l

<0.10

<0.10

p-Kresol

µg/l

<0.10

<0.10

2,3-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

0,13

2,4-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

0,5

2,5-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

<0.10

2,6-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

0,67

3,4-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

0,12

3,5-Dimetylfenol

µg/l

<0.10

0,2

2,4,6-Trimetylfenol

µg/l

<0.10

0,21

2,3,5-Trimetylfenol

µg/l

<0.10

<0.10

2-n-Propylfenol

µg/l

<0.10

<0.10

4-n-Propylfenol

µg/l

<0.10

<0.10

2-Isopropylfenol

µg/l

<0.10

0,13

3-tert-Butylfenol

µg/l

<0.10

<0.10

Pentaklorfenol

µg/l

<0.10

<0.10

1 (klorfenoler)

Di-(2-etylheksyl)ftalat
(DEHP)

µg/l

<1.0

<1.0

10 (ftalater)
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Parameter

Enhet Prøvepunkt
OV1
Overvann

Prøvepunkt
Terskelverdi
SV1 Sigevann TA
1995/2003

Norske deponier
2006-2010
(avrundet
gjennomsnitt
median for
etterdrift)

Di-isodekylftalat(DIDP)

µg/l

<1.0

<1.0

Di-isononylftalat(DINP)

µg/l

<1.0

<1.0

1,2,3-Triklorbensen

µg/l

<0.010

<0.010

10
(klorbensener)

1,2,4-Triklorbensen

µg/l

<0.010

<0.010

10
(klorbensener)

1,3,5-Triklorbensen

µg/l

<0.010

<0.010

10
(klorbensener)

Heksaklorbensen

µg/l

<0.010

<0.010

10
(klorbensener)

1,2-Dikloretan

µg/l

<0.50

<0.50

Triklormetan (kloroform)

µg/l

<0.20

<0.20

1,1,1-Trikloretan

µg/l

<0.20

<0.20

1,1,2-Trikloretan

µg/l

<0.50

<0.50

Trikloreten

µg/l

<0.10

0,23

Tetrakloreten

µg/l

<0.10

<0.10

TOC

mg/l

4,8

7

5

43

N-total

mg/l

1,2

2,7

0,5

73

Vannforskriften,
ferskvann.
Maksimal
konsentrasjon

Toksisitetstester

I giftighetstester undersøkes en biologisk respons i en konsentrasjonsserie av sigevann fortynnet i rent
vann. Forskjellige testorganismer og biologiske responser studeres i de ulike testene. Resultatet av
giftighetstestene kan uttrykkes som effektkonsentrasjoner (ECx), som angir hvor høy konsentrasjon av
prøven som skal til for å gi en bestemt gifteffekt. EC50 er for eksempel de konsentrasjoner av sigevann
som gir 50 % giftrespons. Testene kan benytte eksempelvis inhibisjon av lys-utstråling, veksthemming
eller immobilisering.
Akutt toksisitet angis ofte som «Toxicity Units» (TU), som er lik 1000/EC50 der EC50 er den
fortynningen (i ml/l) der 50% effekt er påvist.
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Tabell 2: Analyseresultater vannprøver Brånåsen mai 2017-toksisitetstester.

Parameter

Enhet Prøvepunkt OV1
Overvann

Prøvepunkt SV1
Sigevann

Akutt toks.test Mikrotox

TU

Under
Under
rapporteringsgrense rapporteringsgrense

EC50(15:15)

ml/l

Under
Under
rapporteringsgrense rapporteringsgrense

EC20(15:15)

ml/l

Under
rapporteringsgrense 381

Toks.test
Scenedesmus
subsp./Selena.capr. TU

Under
Under
rapporteringsgrense rapporteringsgrense

Toks.test: Daphnia
magna

Under
rapporteringsgrense 2

TU

Mutagenitetstest:
AMES

Ingen genotoksiske Ingen genotoksiske
effekter
effekter

Som sammenligningsgrunnlag ligger gjennomsnittlig median av akutt toksisitet i sigevann (microtox)
for norske deponier på 6,1 TU (NGI, 2012). For flere av testene er det ikke påvist effekter i ufortynnet
prøve, det vil si at EC ikke kan beregnes. Dette betyr at prøven er lite toksisk. Sigevannet fra
Brånåsen deponi har lave toksiske effekter ut fra foreliggende analyseresultater. Ames-testen
indikerer ingen genotoksiske effekter.
Se vedlegg for analyserapport fra laboratoriet ALS.

Konklusjon
Det er ikke påvist veldig høye verdier av forurensingsstoffer verken i sigevannet eller i overvannet på
området ved Brånåsen deponi ved prøvetakingen i mai 2017. Vannet er ikke toksisk. For enkelte
metaller er det påvist høyere konsentrasjoner i overvannet enn i sigevannet, men det er ellers i
sigevannet det er påvist de høyeste verdiene.
Det er påvist noe PAH i sigevannet og også BTEX over erfaringstall for norske deponier. Det er også
påvist en del fenoler over deteksjonsgrensen i sigevannet. Det samme gjelder for trikloreten.
For å vurdere om vannkvaliteten varierer i stor grad skal det tas flere vannprøver på området. Det ble
også tatt prøver av dette vannet i oktober 2017, men disse prøveresultatene er forsinket og dermed
ikke ferdig analysert på laboratoriet per dags dato. Disse nye resultatene må sammenlignes med
foreliggende data. Sigevannet går ikke direkte til resipient og ut fra disse analyseresultatene er det
ikke forventet at dette vannet har vesentlig negativ effekt på ytre miljø.
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Videre oppfølging

Sigevann

Vannmengdemåleren som måler sigevann som føres til kommunalt nett skal bli stående slik at
sigevannmengder kan måles over en lengre periode.
Prøvetaking av sigevann skal videreføres. Det foreslås at det i utgangspunktet tas prøver av vannet
en gang hvert halvår. Prøvetakingsprogrammet kan revideres etter en periode med prøvetaking. Det
kan gjøres justeringer av for eksempel hyppighet og/eller antall parametre, dersom konsentrasjonene
viser seg å være stabile/ustabile og akseptable/uakseptable. Dette gjøres i samarbeid med
forurensningsmyndighet.

Overvannshåndtering

I dag infiltreres overvann i grunnen på det tidligere deponiområdet, og ledes til kommunalt
overvannsnett. Fyllingen er tildekket med leire, men mengden vann som står i gassbrønnene viser at
ytterligere tiltak for å lede overvannet bort er nødvendig.
Norconsult er engasjert av Skedsmo kommune for å lage landskapsplan og finne gode løsninger for
håndtering av overvannet på deponiet. Dette arbeidet er pågående. Planlagt løsning er å benytte
åpen overvannshåndtering. Overvannet håndteres da i åpne grøfter og med åpne vannspeil. Dette vil
gi et landskapsmessig løft til området, samtidig som det gir en bedre håndtering av overvannet
sammenlignet med dagens løsning. Løsningen vil bidra til å redusere mengde vann som går gjennom
de oppfylte massene og således også sigevannsmengden. Landskapsarkitekter har utarbeidet skisser
for disse løsningene og beregning av vannmengder pågår. Overvannsmengder som må håndteres vil
være bestemmende for selve utformingen av bekkeløpene og nødvendig dybde på vannspeilene.
Arbeidet med overvannshåndteringen på Brånåsen er et pågående arbeid.
Figur 15 viser foreløpig landskapsplan med åpne dammer og bekkeløp. Tegningen er også lagt ved
som vedlegg.
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Figur 15 Foreløpig landskapsplan for Brånåsen. Tegningen er også lagt ved som vedlegg.

Gass
Hjellnes Consult AS er engasjert av kommunen for å vurdere gassproblematikk på området og dette
arbeidet vil pågå videre.
Kommunen har dialog med berørte husstander og denne kontakten videreføres.
Flere tiltak er allerede i iverksatt som beskrevet i kapittel 4, men det er fortsatt til dels høye verdier av
gass i enkelte boliger.
For å øke gassuttaket er det planlagt etablering av ca. fem nye horisontale gassbrønner. I tillegg skal
det etableres korte, vertikale brønner med ca. 15 meters avstand fra tomtegrensen til boliger der det
er målt deponigass i boligene.
Arbeidet med gassmålinger og utbedringer knyttet til gass- og setningsproblematikk på området vil
måtte videreføres. Kommunen setter inn store ressurser i dette arbeidet. Skedsmo kommune vil i
samarbeid med Hjellnes Consult følge opp dette arbeidet med overvåking og tiltak videre. Det
arbeides videre med tiltak i boliger og på ledningsnettet. Supplerende gassmålinger gjennomføres ved
behov og som kontroll etter gjennomførte tiltak.
Det henvises også til vedlagte notater fra Hjellnes Consult AS for detaljer vedrørende målinger av
gass og tilhørende tiltak knyttet til dette.
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Forurenset grunn
Som følge av undersøkelser med naverbor i grunnen på deler av området må yttergrensen for
deponerte masser justeres noe. Det utarbeides et notat/rapport som omhandler dette. Dokumentet
oversendes Fylkesmannen når det er ferdigstilt.
Det vurderes om det er behov for tilsvarende undersøkelse på andre deler av deponiområdet.

Andre føringer og tiltak
Personell som skal ned i kummer på området skal alltid ha gassmåler.
Det er utarbeidet en egen tiltaksplan som omhandler tiltak som skal gjøres i forbindelse med utbedring
av kummer, VA-nett, gassanlegg og overvannshåndtering for perioden 2017-2019. Denne
tiltaksplanen er til behandling hos Skedsmo kommune per dags dato.
Ved inngrep i grunnen er det viktig at de som utfører dette arbeidet er klar over problematikken med
gass på området. Ved graving på deponiområdet skal det utarbeides en tiltaksplan for forurenset
grunn. Dette i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, da det er mistanke om forurenset grunn i
området. Følgende punkter bør gjennomføres:
1) Ved arbeider på deponiområdet tas det prøver underveis dersom masser skal kjøres ut av
tomten. Det er viktig å bevare toppdekket og toppdekkets funksjon i størst mulig grad, dermed
er miljøtekniske grunnundersøkelser i forkant av arbeidene ikke ønskelig. Det er uansett kjent
at massene er forurenset dersom man kommer ned i avfall.
2) Utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn (dersom massene ikke er rene). Tiltaksplanen
skal inkludere massehåndteringsplan. Tiltaksplanen skal inneholde rutiner for håndtering av
lensevann. Vannet er trolig forurenset som følge av grunnforurensning. Kommunen skal
godkjenne tiltaksplanen.
3) Gjennomføring av tiltak i henhold til tiltaksplanen. Før arbeidet igangsettes, skal de som
arbeider på anlegget være informert de ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med
arbeidet og at det skal utvises særlig aktsomhet på grunn av gass. Det skal utarbeides SJA
(sikker jobb-analyse) ved oppstart av alle arbeider.
4) Utarbeidelse av sluttrapport for forurenset grunn. Sluttrapporten skal godkjennes av Skedsmo
kommune.
5) Tiltaket skal legges inn i Grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet før sluttrapporten
godkjennes. Opplysninger fra grunnforurensningsdatabasen overføres til matrikkelen, som er
offisielt register over fast eiendom.
6) Kommunens aktsomhetskart som viser områder med nedlagte avfallsdeponier oppdateres
med informasjon om fyllingenes utbredelse.
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Oppsummering: Setningsmålinger i boliger langs Brånåsen-deponiet. Hjellnes Consult. Notat. Datert
21. juni 2017
Målinger av deponigass i ledningsnett inntil nedlagt deponi. Hjellnes Consult. Notat. Datert 29. august
2017.
Detaljert beskrivelse av tiltak for å redusere gassfluks mot boligområdene. Hjellnes Consult. Notat.
Datert 9. oktober 2017.
Målinger av deponigass i boliger inntil nedlagt deponi oppdatert november 2017. Hjellnes Consult.
Notat. Datert 3. november 2017.
Emisjonsmålinger på deler av deponiområdet. Hjellnes Consult. Notat. Datert 10. november 2017.
Vurderinger av eksisterende gassbrønner og gasspotensial. Hjellnes Consult. Rapport. Datert 11.
november 2017.
Feltlogg grunnundersøkelse med borerigg november 2017
Tegning LA-01 Landskapsplan Brånås deponi. Skissefase.
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2OP5W0O0EE0

Mottatt dato
Utstedt

2017-05-22
2017-06-23

Prosjekt
Bestnr

Brånåsen
51712225

Norconsult
Katrine Bakke
Ansattnr 92012
Vestfjordsgt. 4
N-1338 Sandvika
Norway

Analyse av vann
Deres prøvenavn
Prøvetatt

OV 1
Sigevann
2017-05-22

Labnummer
N00502237
Analyse
Temperatur v/pH-måling
a
pH
a
Analysedato (pH)
a
Ledningsevne (konduktivitet)
a
Analysedato (Ledningsevne)
Suspendert stoff
a
Analysedato (SS)
a
Ammonium-N (NH4-N)
a
Total fosfor (Tot-P)
a ulev
Fe (Jern)
a ulev
As (Arsen)
a ulev
Cd (Kadmium)
a ulev
Cr (Krom)
a ulev
Cu (Kopper)
a ulev
Hg (Kvikksølv)
a ulev
Mn (Mangan)
a ulev
Ni (Nikkel)
a ulev
Pb (Bly)
a ulev
Zn (Sink)

Resultater Usikkerhet (±)
23
8.0
23052017
109
23052017
12
23052017
0.021
0.050
1.12
0.1
<2.0
<0.10
6.4
0.6
23.9
2.4
<0.0100
<0.100
<5.0
<1.0
<3.0

a ulev

13.0
1.2

a ulev

KOF-Cr
a ulev
BOF-5

Bensen
a ulev
Toluen
a ulev
Etylbensen
a ulev
m/p-Xylener
a ulev
o-Xylen
Sum BTEX
a ulev

Fraksjon >C10-C12
a ulev
Fraksjon >C12-C16
a ulev
Fraksjon >C16-C35

Enhet
°C
Dato
mS/m
Dato
mg/l
Dato
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2.4
0.4

mg/l
mg/l

2
2

2
2

NADO
NADO

<0.20
<0.20
<0.10
<0.20
<0.10
n.d.

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

<5.0
<5.0
<30

µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2

2
2
2

NADO
NADO
NADO
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Metode Utført Sign
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
NADO
1
1
NADO
1
1
HABO
1
1
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
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Deres prøvenavn

OV 1
Sigevann
2017-05-22

Prøvetatt

Labnummer
N00502237
Analyse
a ulev
Naftalen
a ulev
Acenaftylen
a ulev
Acenaften
a ulev
Fluoren
a ulev
Fenantren
a ulev
Antracen
a ulev
Fluoranten
a ulev
Pyren
a ulev
Benso(a)antracen^
a ulev
Krysen^
a ulev
Benso(b)fluoranten^
a ulev
Benso(k)fluoranten^
a ulev
Benso(a)pyren^
a ulev
Dibenso(ah)antracen^
a ulev
Benso(ghi)perylen
a ulev
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16
Sum PAH carcinogene^

Resultater Usikkerhet (±)
<0.100
<0.010
<0.010
<0.020
<0.030
<0.020
<0.030
<0.060
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.020
<0.010
<0.010
<0.010
n.d.
n.d.

Homogenisering

Ja

a ulev

PBDE-99
a ulev
PBDE-154
a ulev
PBDE-203
a ulev
DekaBDE (PBDE-209)
a ulev
Heksabromsyklododekan (HBCD)
a ulev
Tetrabrombisfenol A (TBBPA)
Bisfenol A

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metode Utført Sign
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
3

2

MAMU

<0.00010
<0.00030
<0.0010
<0.010
<0.010
<0.0050

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

<0.050

µg/l

4

3

NADO

<1.0
<1.0

ng/l
ng/l

4
4

3
3

NADO
NADO

<0.010
<0.010

µg/l
µg/l

4
4

3
3

NADO
NADO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.10
<0.10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

a ulev

a ulev

Tributyltinnkation
a ulev
Trifenyltinnkation
a ulev

4-n-Nonylfenol
a ulev
4-t-Oktylfenol
a ulev

OP1EO
a ulev
OP2EO
a ulev
OP3EO
a ulev
NP1EO
a ulev
NP2EO
a ulev

C10-Alkyl-Bensensulfonat
<0.0050
a ulev
C11-Alkyl-Bensensulfonat
<0.0050
a ulev
C12-Alkyl-Bensensulfonat
<0.0050
a ulev
C13-Alkyl-Bensensulfonat
<0.0050
a ulev
C14-Alkyl-Bensensulfonat
<0.0050
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Deres prøvenavn

OV 1
Sigevann
2017-05-22

Prøvetatt
Labnummer
Analyse

N00502237
Resultater Usikkerhet (±)

a ulev

2,4-D
a ulev
MCPA
a ulev
MCPP
a ulev
2,4,5-T
a ulev
2,4,5-TP
a ulev
MCPB
a ulev
2,4-DB
a ulev
2,4-DP
Akutt toks.test - Mikrotox
a ulev
EC50(15:15)
a ulev
EC20(15:15)
a ulev
Gj.sn.Inhibering
a ulev
Toks-test

a ulev

Toks.test Scenedesmus subsp./Selena.capr.
Toks.test: Daphnia magna

a ulev

a ulev

Mutagenitetstest: AMES
a ulev

Fenol
a ulev
o-Kresol
a ulev
m-Kresol
a ulev
p-Kresol
a ulev
2,3-Dimetylfenol
a ulev
2,4-Dimetylfenol
a ulev
2,5-Dimetylfenol
a ulev
2,6-Dimetylfenol
a ulev
3,4-Dimetylfenol
a ulev
3,5-Dimetylfenol
a ulev
2,4,6-Trimetylfenol
a ulev
2,3,5-Trimetylfenol
a ulev
2-n-Propylfenol
a ulev
4-n-Propylfenol
a ulev
2-Isopropylfenol
a ulev
3-tert-Butylfenol
Pentaklorfenol

a ulev

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)
a ulev
Di-isodekylftalat(DIDP)
a ulev
Di-isononylftalat(DINP)

a ulev

Enhet

Sign

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

N/A
N/A
N/A
9.5
----------

TU
ml/l
ml/l
%
se vedl.

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

NADO
NADO
NADO
NADO
MAMU

N/A

TU

6

2

NADO

N/A

TU

7

2

NADO

----------

se vedlegg

8

2

MAMU

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

<0.10

µg/l

9

3

NADO

<1.0
<1.0
<1.0

µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9

3
3
3

NADO
NADO
NADO

µg/l
µg/l

9
9

3
3

NADO
NADO

a ulev

1,2,3-Triklorbensen
<0.010
a ulev
1,2,4-Triklorbensen
<0.010
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Deres prøvenavn
Prøvetatt

OV 1
Sigevann
2017-05-22

Labnummer
N00502237
Analyse
a ulev
1,3,5-Triklorbensen
a ulev
Heksaklorbensen

Resultater Usikkerhet (±)
<0.010
<0.010

a ulev

1,2-Dikloretan
a ulev
Triklormetan (kloroform)
a ulev
1,1,1-Trikloretan
a ulev
1,1,2-Trikloretan
a ulev
Trikloreten
a ulev
Tetrakloreten
TOC

Enhet
µg/l
µg/l

<0.50
<0.20
<0.20
<0.50
<0.10
<0.10

a ulev

Metode Utført Sign
9
3
NADO
9
3
NADO

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

4.8

0.48

mg/l

10

4

NADO

N-total
1.2
Suspendert stoff: Ikke akkreditert grunnet lav kontrollprøve.

0.12

mg/l

11

4

NADO

a ulev
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Deres prøvenavn
Prøvetatt

2OP5W0O0EE0

SV 1
Sigevann
2017-05-22

Labnummer
N00502238
Analyse
Temperatur v/pH-måling
a
pH
a
Analysedato (pH)
a
Ledningsevne (konduktivitet)
a
Analysedato (Ledningsevne)
Suspendert stoff
a
Analysedato (SS)
a
Ammonium-N (NH4-N)
a
Total fosfor (Tot-P)
a ulev
Fe (Jern)
a ulev
As (Arsen)
a ulev
Cd (Kadmium)
a ulev
Cr (Krom)
a ulev
Cu (Kopper)
a ulev
Hg (Kvikksølv)
a ulev
Mn (Mangan)
a ulev
Ni (Nikkel)
a ulev
Pb (Bly)
a ulev
Zn (Sink)

Resultater Usikkerhet (±)
24
8.3
23052017
129
23052017
16
23052017
0.18
0.093
8.29
0.8
<2.0
0.10
0.01
1.8
0.2
<1.5
<0.0100
2.92
0.29
10.4
1.0
<1.0
11.4
1.1

Enhet
°C
Dato
mS/m
Dato
mg/l
Dato
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metode Utført Sign
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
MAMU
1
1
NADO
1
1
NADO
1
1
HABO
1
1
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO

a ulev

20.0
1.4

3.5
0.4

mg/l
mg/l

2
2

2
2

NADO
NADO

a ulev

0.38
0.37
26.6
86.3
1.72
115

0.15
0.15
10.6
34.5
0.69

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

25.0
<5.0
<30

7.5

µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2

2
2
2

NADO
NADO
NADO

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

KOF-Cr
a ulev
BOF-5

Bensen
a ulev
Toluen
a ulev
Etylbensen
a ulev
m/p-Xylener
a ulev
o-Xylen
Sum BTEX
a ulev

Fraksjon >C10-C12
a ulev
Fraksjon >C12-C16
a ulev
Fraksjon >C16-C35
a ulev

Naftalen
7.21
2.38
a ulev
Acenaftylen
<0.010
a ulev
Acenaften
0.588
0.176
a ulev
Fluoren
0.186
0.046
a ulev
Fenantren
0.097
0.025
a ulev
Antracen
<0.020
a ulev
Fluoranten
<0.030
a ulev
Pyren
<0.060
a ulev
Benso(a)antracen^
<0.010
a ulev
Krysen^
<0.010
a ulev
Benso(b)fluoranten^
<0.010
a ulev
Benso(k)fluoranten^
<0.010
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Deres prøvenavn

SV 1
Sigevann
2017-05-22

Prøvetatt

Labnummer
N00502238
Analyse
a ulev
Benso(a)pyren^
a ulev
Dibenso(ah)antracen^
a ulev
Benso(ghi)perylen
a ulev
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16
Sum PAH carcinogene^

Resultater Usikkerhet (±)
<0.020
<0.010
<0.010
<0.010
8.1
n.d.

Homogenisering

Ja

a ulev

PBDE-99
a ulev
PBDE-154
a ulev
PBDE-203
a ulev
DekaBDE (PBDE-209)
a ulev
Heksabromsyklododekan (HBCD)
a ulev
Tetrabrombisfenol A (TBBPA)
Bisfenol A

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0.00010
<0.00030
<0.0010
<0.010
<0.010
<0.0050

a ulev

1.7
a ulev

Tributyltinnkation
a ulev
Trifenyltinnkation

0.17

<1.0
<1.0

a ulev

4-n-Nonylfenol
a ulev
4-t-Oktylfenol

<0.010
0.021

a ulev

OP1EO
a ulev
OP2EO
a ulev
OP3EO
a ulev
NP1EO
a ulev
NP2EO

0.0024

<0.010
<0.010
<0.010
<0.10
<0.10
a ulev

C10-Alkyl-Bensensulfonat
a ulev
C11-Alkyl-Bensensulfonat
a ulev
C12-Alkyl-Bensensulfonat
a ulev
C13-Alkyl-Bensensulfonat
a ulev
C14-Alkyl-Bensensulfonat

0.0084
0.012
0.0068
<0.0050
<0.0050

a ulev

2,4-D
a ulev
MCPA
a ulev
MCPP
a ulev
2,4,5-T
a ulev
2,4,5-TP
a ulev
MCPB
a ulev
2,4-DB
a ulev
2,4-DP

0.0014
0.0020
0.0012

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
a ulev

Akutt toks.test - Mikrotox
N/A
a ulev
EC50(15:15)
N/A
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Metode Utført Sign
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
2
2
NADO
3

2

MAMU

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

µg/l

4

3

NADO

ng/l
ng/l

4
4

3
3

NADO
NADO

µg/l
µg/l

4
4

3
3

NADO
NADO

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

TU
ml/l

5
5

2
2

NADO
NADO
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Deres prøvenavn

SV 1
Sigevann
2017-05-22

Prøvetatt
Labnummer
Analyse
a ulev
EC20(15:15)
a ulev
Gj.sn.Inhibering
a ulev
Toks-test

N00502238
Resultater Usikkerhet (±)
381
26.4
----------

Toks.test Scenedesmus subsp./Selena.capr.
Toks.test: Daphnia magna

a ulev

a ulev

Mutagenitetstest: AMES
a ulev

Fenol
a ulev
o-Kresol
a ulev
m-Kresol
a ulev
p-Kresol
a ulev
2,3-Dimetylfenol
a ulev
2,4-Dimetylfenol
a ulev
2,5-Dimetylfenol
a ulev
2,6-Dimetylfenol
a ulev
3,4-Dimetylfenol
a ulev
3,5-Dimetylfenol
a ulev
2,4,6-Trimetylfenol
a ulev
2,3,5-Trimetylfenol
a ulev
2-n-Propylfenol
a ulev
4-n-Propylfenol
a ulev
2-Isopropylfenol
a ulev
3-tert-Butylfenol
Pentaklorfenol

a ulev

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)
a ulev
Di-isodekylftalat(DIDP)
a ulev
Di-isononylftalat(DINP)

a ulev

a ulev

1,2,3-Triklorbensen
a ulev
1,2,4-Triklorbensen
a ulev
1,3,5-Triklorbensen
a ulev
Heksaklorbensen
a ulev

1,2-Dikloretan
a ulev
Triklormetan (kloroform)
a ulev
1,1,1-Trikloretan
a ulev
1,1,2-Trikloretan
a ulev
Trikloreten
a ulev
Tetrakloreten
TOC

a ulev

Enhet
ml/l
%
se vedl.

N/A

TU

6

2

NADO

2.0

TU

7

2

NADO

----------

se vedlegg

8

2

MAMU

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.13
0.50
<0.10
0.67
0.12
0.20
0.21
<0.10
<0.10
<0.10
0.13
<0.10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

<0.10

µg/l

9

3

NADO

<1.0
<1.0
<1.0

µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9

3
3
3

NADO
NADO
NADO

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9

3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO

<0.50
<0.20
<0.20
<0.50
0.23
<0.10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3

NADO
NADO
NADO
NADO
NADO
NADO

mg/l

10

4

NADO

7.0

0.013
0.050
0.067
0.012
0.020
0.021

0.013

0.020

0.7
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Deres prøvenavn
Prøvetatt
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SV 1
Sigevann
2017-05-22

Labnummer
N00502238
Analyse
Resultater Usikkerhet (±)
a ulev
N-total
2.7
0.27
Suspendert stoff: Ikke akkreditert grunnet lav kontrollprøve.

Enhet
mg/l
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4
NADO
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

1

Metodespesifikasjon
Deponiparametere i vann
Metoder:

pH: NS-EN ISO 10523 (2012)
Ledningsevne: NS-ISO 7888 (1993)
Suspendert Stoff: NS 4733 (1983)
N-total: NS-EN-ISO 12260:2003
Ammounium-N: NS 4746 (1975)
P-total: NS-EN ISO 6878:2004, EPA 365,1
TOC: NS-EN 1484 (1997)

Rapporteringsgrenser::

pH: 4-10 pH-enheter (måleområde)
Ledningsevne: 0.1-4000 mS/m (måleområde)
Suspendert Stoff; 2 mg/l
N-total: 0.10 mg/l
Ammounium-N: 0.01-1,2 mg N/l (måleområde)
P-total:
2µg/l –1,0 mg/l
TOC: 0,15 – 200 mg/l (måleområde)

Måleusikkerheter:

pH: 0.2 enheter
Ledningsevne: 5%
Suspendert Stoff: 15%
N-total: 0,1 – 10 mg/l: 25%
10 - 100 mg/l:20%
Ammounium-N: 15%
P-total:
2 – 100 µg/l: 15%
0,10 – 1,0 mg/l: 10%
TOC: 15%

Tidssensitiv parameter:
Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.
Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold
til analysemetoden

2

Årlig deponipakke
Metode:

Rapporteringsgrenser:

BOF-5: EN 1899-1, EN 1899-2
KOF-Cr: ISO 15705, ISO 6060, ISO 15705
BTEX: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301 and MADEP 2004 (rev. 1.1)
Hydrokarboner: ISO 9377-2
PAH: EPA 8270, ISO 6468
Metaller (oppsluttet): EPA 200.8, ISO 17294-2, EPA 6020A
Hg (oppsluttet): EPA 245.7, EPA 1631, ISO 178 52, EN 16192
BOF-5:
1 mg/l
KOF-Cr:
5,0 mg/l
BTEX:
0,1-1,0 µg/l
Hydrokarboner:
5,0-30 µg/l
PAH:
0,010-0,030 µg/l
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Metodespesifikasjon
Arsen:
Kadmium:
Krom:
Kobber:
Jern:
Bly:
Mangan:
Nikkel:
Sink:
Kvikksølv:
BOF-5:
KOF-Cr:
BTEX:
Hydrokarboner:
PAH:

Måleusikkerhet:

3

2 µg/l
0.1 µg/l
1 µg/l
1.5 µg/l
1 mg/l
1 µg/l
0.1 mg/l
5 µg/l
3 µg/l
0.01 µg/l
15%
15%
40%
30-40%
30%

Homogenisering av prøvemateriale
For mer informasjon kontakt info.on@alsglobal.com

4

5-årlig deponipakke, vann – Del 1
Metode:

PBDE, HBCD, TBBPA:
Bisfenol-A:
Tinnorganiske komponenter:
Oktyl/Nonylfenol og etoksilater: ISO 18857
LAS:
Fenoksysyrer:
DIN 38407-35

Rapporteringsgrenser (LOQ): PBDE-99:
PBDE-154:
PBDE-203:
DekaBDE (PBDE-209):
Heksabromsyklodekan (HBCD): 0,010 µg/l
Tetrabrombisfenol A (TBBPA): 0,0050 µg/l
Bisfenol A:
Tributyltinnkation:
Trifenyltinnkation:
4-n-Nonylfenol:
10 ng/l
4-t-Oktylfenol:
10 ng/l
Oktylfenol-1-etoksylat (OP1EO): 10 ng/l
Oktylfenol-2-etoksylat (OP2EO): 10 ng/l
Oktylfenol-3-etoksylat (OP3EO): 10 ng/l
Nonylfenol-1-etoksylat (NP1EO):
Nonylfenol-2-etoksylat (NP2EO):
C10-Alkyl-bensensulfonat:
C11-Alkyl-bensensulfonat:
C12-Alkyl-bensensulfonat:
C13-Alkyl-bensensulfonat:
C14-Alkyl-bensensulfonat:
Fenoksysyrer:

ISO 22032 (LLE)
DIN EN 12673-F15
ISO 17353 (F13)
intern metode (HPLC-FLD)

0,00010 µg/l
0,00030 µg/l
0,0010 µg/l
0,010 µg/l

0,050 µg/l
1,0 ng/l
1,0 ng/l

100 ng/l
100 ng/l
0,0050 mg/l
0,0050 mg/l
0,0050 mg/l
0,0050 mg/l
0,0050 mg/l
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Metodespesifikasjon
2,4-D:
MCPA:
MCPP (Mecoprop):
2,4,5-T:
2,4,5-TP (Fenoprop):
MCPB:
2,4-DB:
2,4-DP (Diklorprop):

5

0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l
0,050 µg/l

Toksisitetstest, Vibrio Fischeri, «Mikrotoks»
Metode:
ISO 11348-2
Måleprinsipp: Inhibisjon av lys-utstråling blir bestemt ved forskjellige konsentrasjoner etter 15 min henstand fra
tilsetting. Prøvevolumet blir blandet med luminescens bakterie suspensjon etter gitte fortynningsforhold.
Målet er å bestemme den fortynningen som gir lavere enn 20% inhibisjon av lys-utstråling.
Omregningsfaktor
Akutt toksisitet angis ofte som ”Toxicity Units”; TU som er lik 1000/EC 50 eller 1000/IC50 der IC50 og
EC50 er den fortynningen (i ml/l) der 50% effekt er påvist. (Dersom fortynningen er gitt i vol % vil TU =100/EC 50).
Dersom det i ufortynnet prøve ikke er påvist effekter > 50%, betyr dette at EC 50 ikke kan beregnes
(dvs. EC50>1000 ml/l og TU<1). Prøven er i så fall lite toksisk.
En høy grad av akutt toksisitet, dvs en giftig prøve, vil altså registreres som lav EC 50/IC50-verdi (dvs.
stor fortynning) og høy TU-verdi.
NOEC: Verdien av den høyeste konsentrasjonen med 0% immobilitet/hemming.
LOEC: (Lowest observed effect concentration) Verdien av den laveste konsentrasjonen med
statistisk signifikant påviselig effekt på test organismene sammenliknet med kontrollprøven.
Negativ inhibering = Stimulering
Rapporteringsgrenser (LOQ):
Annen informasjon:

6

Toksiske enhter: 1 TU
Sedimentprøver gjennomgår en eluering iht EN12457-4

Bestemmelse av veksthemming av Scenedesmus subspicatus eller Selenastrum capricornutum
Metode:
ISO 8692
Måleprinsipp: 72 timers tilstedeværelse i 50ml prøvemateriale. Veksthemming beregnes i forhold til vekstrate.
Rapporteringsgrenser (LOQ): 1 TU

7

Bestemmelse av immobilisering av Daphnia Magna
Metode:
ISO 6341
Måleprinsipp: 20 krepsdyr tilsettes i 10ml prøveløsning per dyr. Immobilisering avleses etter 48 timer. Dette gjøres
med forskjellige konsentrasjoner prøve og EC50 beregnes ut ifra denne kurven.
Rapporteringsgrenser (LOQ): 1 TU
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Metodespesifikasjon

Ames Genotoksisitetstest

8

Metode:
Intern metode basert på OECD Guideline nr 471/1997.
Måleprinsipp: Bestemmelse via klassisk plate-inkorporerings test ved å benytte testede stammer av Salmonella
8
typhimurium TA100 og TA98 (cfu 1-2 x 10 /ml) alternerende uten metabolsk aktivitet (-S9) og med metabolsk aktivitet
(+S9).
Rapporteringsgrenser (LOQ): -

5-årig deponipakke vann, del 2

9

Metode:

Fenoler/kresoler:
Ftalater:
Klorbensener:
Klorerte alifater:

Rapporteringsgrenser (LOQ): Fenol:
o-Kresol:
m-Kresol:
p-Kresol:
2,3-dimetylfenol:
2,4-dimetylfenol:
2,5-dimetylfenol:
2,6-dimetylfenol:
3,4-dimetylfenol:
3,5-dimetylfenol:
2,4,6-trimetylfenol:
2,3,5-trimetylfenol:
2-n-propylfenol:
4-n-propylfenol:
2-isopropylfenol:
3-tert-butylfenol:
Pentaklorfenol:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP):
Di-isodekylftalat (DIDP):
Di-isononylftalat (DINP):
1,2,3-Triklorbensen:
1,2,4-Triklorbensen:
1,3,5-Triklorbensen:
1,2-Dikloretan:
Triklormetan (Kloroform):
1,1,1-Trikloretan:
1,1,2-Trikloretan:
Trikloreten:
Tetrakloreten:

10

DIN EN 12673-F15
ISO 18856
ISO 6468-F1
ISO 10301 (F4)
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l
1,0 µg/l
1,0 µg/l
1,0 µg/l
0,010 µg/l
0,010 µg/l
0,010 µg/l
0,50 µg/l
0,20 µg/l
0,20 µg/l
0,50 µg/l
0,10 µg/l
0,10 µg/l

TOC i vann

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo

E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00

ALS avd. ØMM-Lab
Yvenveien 17, N-1715 Yven

Epost: info.srp@alsglobal.com
Tel: + 47 69 13 78 80
Web: www.alsglobal.no

Dokumentet er godkjent
og digitalt undertegnet
av Rapportør

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : vedlegg 9-Brånåsen deponi- analyserapport ALS del 1

N1708048

Rapport
Side 13 (14)

2OP5W0O0EE0

Metodespesifikasjon
Metode:
DS/EN 1484:1997
Rapporteringsgrenser (LOD):
0,1 mg/l
Måleusikkerhet: 10%

11

Bestemmelse av nitrogen i drikkevann, rentvann, ferskvann, sjøvann eller avløpsvann
Metode:
Måleprinsipp:

DS/EN ISO 11905-1:1998
Kaliumperoksodisulfat og natriumhydroksyd mikses med
prøven og varmes så nitrogen omdannes til nitratt som igjen reduseres til
nitritt i en glasskolonne med kadmiumgranulat og kobbersulfat.
Nitritt bestemmes ved diazotering med sulfanylamid og kobling
Med N-(1-naftyl)-etylendiamid-di-hydroklorid som danner et kraftig farget azofargestoff som måles
spektrofotometrisk ved 540nm.
Rapporteringsgrenser:
Drikkevann LOD 0,04 mg/L
Rentvann LOD 0,02 mg/l
Ferskvann LOD 10 µg/L
Sjøvann LOD 10 µg/L
Avløpsvann LOD 0,5 mg/L
Måleusikkerhet:
Relativ usikkerhet 10 %

HABO

Godkjenner
Hanne Boklund

MAMU

Marte Muri

NADO

Nadide Dönmez

1

1

Utf
Ansvarlig laboratorium:

ALS Laboratory Group Norway AS avd. ØMM-Lab, Yvenveien 17, 1715 Yven

2

Ansvarlig laboratorium:

ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:
Ceska Lipa
Pardubice

Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3

Ansvarlig laboratorium:

GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland

Lokalisering av andre GBA laboratorier:
Hildesheim

Daimlerring 37, 31135 Hildesheim

1

Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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1

Utf
Gelsenkirchen
Freiberg
Hameln:
Hamburg:

Wiedehopfstraße 30, 45892 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Brekelbaumstraße 1, 31789 Hameln
Goldschmidstraßse 5, 21073 Hamburg

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon
4

Ansvarlig laboratorium:

ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order
PR1720329
Issue Date

: 2. 6. 2017

Page

: 1/1

Analysis results

Matrix: water
Sample 001: N00502237
Sample 002: N00502238
Ames test
Determination of genotoxicity by Ames test - plate incorporation method with used strain
Salmonella tyhpimurium TA100 and TA98 (cfu 1-2 x 108 /mL). The results was obtained in
subcontracting labor and it is accredited.

Genotoxicity by AMES test

Samples were negative under given test conditions
(it does not indicate any genotoxic
characteristics).

AMES GENOTOXICITY TEST
The analysis was performed by classic plate incorporation Ames test with using of tested strains
Salmonella tyhpimurium TA100 and TA98 (cfu 1-2 x 108 /mL) in alternative without metabolic
activation (-S9) and with metabolic activation (+S9). Numbers of bacteria reverted on plates
were evaluated by software GenotoxManager v. 2.21. The results were negative on both strain
TA100 ± S9 and TA98 ± S9.

Conclusion: Water samples No. N00502237 and N00502238 were negative in given test
system (it did not indicate any mutagenic/genotoxic properties) on strains TA100, TA98,
both in alternative without metabolic activation (-S9) and in presence of mammalian
metabolic system (+S9) neither.

The end of result part of the attachment to the Certificate of Analysis
Brief Method Summaries: see above
A `*` symbol proceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited
method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General
Comment section on front page for information.

Right Solutions • Right Partner
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Attachment No.2 to the Certificate of Analysis of the work order PR1720329

Analytical Results

Laboratory Number : PR1720329/002

Sample name
Matrix

N00502238 seepage water
water
EC50(15;15 ) =
N/A
EC20(15;15) =
381 mL.L-1

Acute toxicity screening (Microtox)

Test specification
ČSN EN ISO 11348-2
TU = N/A
LID =

3

A

Parameters indexed by "A " in the last column of the table are accredited, parameters indexed by "N " are not accredited.
Uncertainities of measurements of EC50 and EC20 are expressed for 95% confidence interval. When there is no interval, uncertainity is higher than 30 % of calculated EC value.

Sample description: clear, colourless, chemical odour.
31st May 2017
ToxTracer (SKALAR)
15 °C
15 min.
Vibrio fischeri (Dr. Lange; Production Date: 2nd Feb 2017)

Date of measurement:
Measuring instrument:
Temperature:
Contact time:
Bacteria used:

Test conditions:

Table No. 1 - Results of acute toxicity screening
Check samples
Measured values
Test

Ik152)
1450
1332
2408
2396

I0
626
545
1800
1762

1)

80 %

50 %1)
Test
c5)
mL.L-1 or %
80 %1)

800

Measured values
D6)

1

80.0%
50 %1)

500

2

50.0%

400

3

40.0%

300

3

30.0%
5)

EC20 =

(relative units of fluorescence)

2.3163
2.444
1.3378
1.3598
Test results
IC15

2.3802

± 2.7

1.3488

± 0.8

Validity of test
Difference
from mean %4)

Ø H15

%

%

26.4

± 1.9

0.358

25.2

± 1.4

0.336

21.0

± 1.0

0.266

16.1

± 1.3

0.192

IT152)

469
459

843
784

1116.3
1092.5

24.5
28.2

1689
1709
1705
1660
1705
1614

1736
1695
1794
1791
1900
1854

2278.1
2305.1
2299.7
2239
2299.7
2177

23.8
26.5
22.0
20.0
17.4
14.8

-1

5)

mL.L

Right Solutions • Right Partner

Validity of test
Difference
from mean in %3)

H15

I0

381

Ø fk15

fk15 = Ik15/I0

(relative units of fluorescence)

EC20 =

Page 1 from 2
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38.1 %
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1) Volume of test suspension: 0.2 mL (test 80 %).
2) Final volume in cuvettes: 1 mL
3) Difference of fk15 values of parallel measurements from their mean in % is a measure of dispersion for the check samples.
4) Difference of H15 values of parallel measurements from their mean (in absolute %) is a measure of dispersion for the test samples.
5) Concentrations c of the test sample in the suspension are expressed in mL.L-1 and/or as percentage part in %. EC50 and EC20
are such concentration c of the test sample in suspension when inhibition H15 is equal to 50 % and 20 % respectively.
6) D - dilution of the sample according to EN ISO 11348-2.
7) LID - the Lowest Ineffective Dilution for which H15 < 20 %.
8) I0, IT15, Ik15 - measurement in time 0 and 15 minutes later
9) IC15 - measurement of luminescence corrected by factor fk15
10) Γ15 - Gama value (in case of linear regression)

The end of result part of the attachment of the Certificate of Analysis
Brief Method Summaries:
Ecotoxicological screening on bacteria Vibrio fischeri according to ČSN EN ISO 11348-2 - Microtox.
Parameter "TU" (TU = 1000/EC50) is mentioned on client´s demand (when EC50 > 800 mL.L-1 and/or
when the test sample exhibits stimulation, we report N/A not available).
If the sample is turbid the sample decantation is applied prior analysis.

Right Solutions • Right Partner
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Attachment No.3 to the Certificate of Analysis for work order PR1720329

Analytical Results

Laboratory number : PR1720329/001
It was not possible to determine the values of EC20, EC50 and TU.

Sample name
Matrix

N00502237 seepage water
water

Average inhibition =

Acute toxicity screening
(Microtox)

9.5

Test specification
ČSN EN ISO 11348-2

%

mL.L-1

EC20; EC50 N/A

TU N/A

A

LID = 1

Parameters indexed by "A " in the last column of the table are accredited, parameters indexed by "N " are not accredited.
N/A - Not available, parameter cannot be determined
Parameter "TU" (TU = 1000/EC50) is mentioned on client´s demand (when EC50 > 800 mL.L-1 and/or when the test sample exhibits stimulation, we report N/A not available). If the sample is turb

Sample description: clear, colourless, chemical odour.
Test conditions:

31st May 2017
ToxTracer (SKALAR)
15 °C
15 min.
Vibrio fischeri (Dr. Lange; Production Date: 2nd Feb 2017)

Date of measurement:
Measuring instrument:
Temperature:
Contact time:
Bacteria used:

Table No. 1 - Results of acute toxicity screening
Check sample
Measured values
Test

80 %

Test
c5)
mL.L-1 or %

Ik15
1450
1332
Measured values

D6)

Validity of test
Difference
from mean in %3)

2.3802

± 2.7

2)

I0
626
545

1)

Ø fk15

fk15 = Ik15/I0

(relative units of fluorescence)

(relative units of fluorescence)

I0

IT15

2.3163
2.444
Test results
IC15

2)

H15

Ø H15

%

%

7.8
11.2

9.5

Validity of test
Difference
from mean %4)

Γ15

80 %1)

800
80.0%

1

499
493

Right Solutions • Right Partner

1095
1042

1187.7
1173.4
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± 1.7

0.105
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1) Volume of test suspension: 0.2 mL (test 80 %).
2) Final volume in cuvettes: 1 mL
3) Difference of fk15 values of parallel measurements from their mean in % is a measure of dispersion for the check samples.
4) Difference of H15 values of parallel measurements from their mean (in absolute %) is a measure of dispersion for the test samples.
5) Concentrations c of the test sample in the suspension are expressed in mL.L-1 and/or as percentage part in %. EC50 and EC20
are such concentration c of the test sample in suspension when inhibition H15 is equal to 50 % and 20 % respectively.
6) D - dilution of the sample according to EN ISO 11348-2.
7) LID - the Lowest Ineffective Dilution for which H15 < 20 %.
8) I0, IT15, Ik15 - measurement in time 0 and 15 minutes later
9) IC15 - measurement of luminescence corrected by factor fk15
10) Γ15 - Gama value (in case of linear regression)

The end of result part of the attachment to the Certificate of Analysis
Brief Method Summaries:

Ecotoxicological screening on bacteria Vibrio fischeri according to ČSN EN ISO 11348-2 - Microtox.

Right Solutions • Right Partner
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Attachment no.5 to the Certificate of Analysis for work order PR1720329
Analytical results:
Parameter "TU" (TU = 1000/EC50) is mentioned on client´s demand (when average inhibition of
undiluted test sample is less than 50 % and/or when the test sample exhibits stimulation, we report TU
N/A (not available).

Measurement results

sample name

N00502238 seepage water

laboratory number

PR1720329/002

matrix

WATER
parameter

Acute toxicity for Daphnia magna

assessment of the test

TU

test specification

2

ČSN EN ISO 6341 A

48hEC50 = 595 mL.L-1

+ EC50
Acute toxicity for Desmodesmus

Average inhibition 10.9 %

N/A ČSN EN ISO 8692 A

subspicatus
Parameters indexed by „A“ in the last column of the table are accredited, parameters indexed by „N“ are
not accredited.

Sample description: clear, colour, chemical odour; pH 6.5; conductivity: 128 mS.m-1.

Right Solutions • Right Partner
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ACUTE TOXICITY TEST FOR DAPHNIA MAGNA

Test conditions: temperature: 21 ± 2 °C (uncertainty according to ČSN EN ISO 6341)
loading: 10 mL of test solution for each animal
duration: 48 hours
animal age: less than 24 hours
without aeration, without feeding

Table No. 1: Results of acute toxicity test for Daphnia magna
Date of measurement: 6.-8.6.2017

c

20 daphnids for each concentration

Imobilization after 48 hours

(mL.L-1)

48hEC50
(mL.L-1)

(pieces)

(%)

700

13

65

650

12

60

600

11

55

500

6

Control

0

O2 after

pH

48 hours
(mg.L-1)
initiation

end

7.8

6.9

6.8

7.8

7.0

6.8

7.7

7.0

6.9

30

7.6

7.2

7.1

0

8.1

7.7

7.2

595

Test was performed at temperature:20.9-21.2 °C.

Right Solutions • Right Partner
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ACUTE TOXICITY FOR ALGAE DESMODESMUS SUBSPICATUS

Test conditions:

nutriet medium according to EN 8692
temperature: 24 ± 2 °C (uncertainty according to EN 8692)
constant light: 6 000 – 10 000 lux
duration: 72 hours
solution amount: 50 mL
initial concentration: approximately 10 000 cells in 1mL
without aeration, stirring rate of suspension: each day

Table No. 2: Results of acute toxicity for Desmodesmus subspicatus.

Date of measurement:

29.5.-1.6.2017

loaded 3 flasks

c

Average density of algae in 1 mL

Inhibition

(mL.L-1)

after 72 hours

(%)

1000

515 000

9.3

1000

485 000

10.7

1000

445 000

12.7

Check sample

772 500

Average

pH
initiation

end

6.8

6.7

8.0

7.9

10.9

Test was performed at temperature: 23.4-24.3 °C

The end of result part of the attachment to the Certificate of Analysis
Brief Method Summaries:
Parameter determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Acute
toxicity test according to ČSN EN ISO 6341.

Fresh water algal growth inhibition test with Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus s.) and Selenastrum
capricornutum (ISO 8692; 1989) according to ČSN EN ISO 8692. The value of Desmodesmus subspicatus is
calculated from its growth rate.

Right Solutions • Right Partner
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Attachment no. 4 to the Certificate of Analysis for work order PR1720329
Analytical results:
Parameter "TU" (TU = 1000/EC50) is mentioned on client´s demand (when average inhibition of
undiluted test sample is less than 50 % and/or when the test sample exhibits stimulation, we report TU
N/A (not available).

Measurement results

sample name

N00502237 seepage water

laboratory number

PR1720329/001

matrix

WATER
parameter

assessment of the test

TU

test specification

Acute toxicity for Daphnia magna

Average imobilization 0 %

N/A ČSN EN ISO 6341 A

Acute toxicity for Desmodesmus

Average inhibition 3.0 %

N/A ČSN EN ISO 8692 A

subspicatus

Parameters indexed by „A“ in the last column of the table are accredited, parameters indexed by „N“ are
not accredited.

Sample description: clear, colourless, chemical odour; pH 7,4; conductivity: 106 mS.m-1.

Right Solutions • Right Partner
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ACUTE TOXICITY TEST FOR DAPHNIA MAGNA

Test conditions: temperature: 21 ± 2 °C (uncertainty according to ČSN EN ISO 6341)
loading: 10 mL of test solution for each animal
duration: 48 hours
animal age: less than 24 hours
without aeration, without feeding

Table No. 1: Results of acute toxicity test for Daphnia magna

Date of measurement:

c

6.-8.6.2017

3 x 20 daphnids

Imobilization after 48 hours

hours

(mL.L-1)

(pieces)

(%)

1000

0

0

1000

0

0

1000

0

0

Check sample

0

0

Average

O2 after 48

pH
initiation

end

8.2

7.5

8.0

8.1

7.7

7.2

(mg.L-1)

0

Test was performed at temperature: 20.9-21.2°C.

Right Solutions • Right Partner

Page 2 from 3

www.alsglobal.eu

87/17 Referater - 16/00033-31 Referater : vedlegg 14- Brånåsen deponi-analyserapport ALS del 6 Selena_Daphnia

ACUTE TOXICITY FOR ALGAE DESMODESMUS SUBSPICATUS

Test conditions:

nutriet medium according to EN 8692
temperature: 24 ± 2 °C (uncertainty according to EN 8692)
constant light: 6 000 – 10 000 lux
duration: 72 hours
solution amount: 50 mL
initial concentration: approximately 10 000 cells in 1mL
without aeration, stirring rate of suspension: each day

Table No. 2: Results of acute toxicity for Desmodesmus subspicatus.

Date of measurement:

29.5.-1.6.2017

loaded 3 flasks

c

Average density of algae in 1 mL

Inhibition

(mL.L-1)

after 72 hours

(%)

1000

670 000

3.2

1000

750 000

0.7

1000

622 500

5.0

Check sample

772 500

Average

pH
initiation

end

7.8

7.6

8.0

7.9

3.0

Test was performed at temperature: 23.4-24.3°C

The end of result part of the attachment to the Certificate of Analysis
Brief Method Summaries:
Parameter determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Acute
toxicity test according to ČSN EN ISO 6341.

Fresh water algal growth inhibition test with Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus s.) and Selenastrum
capricornutum (ISO 8692; 1989) according to ČSN EN ISO 8692. The value of Desmodesmus subspicatus is
calculated from its growth rate.

Right Solutions • Right Partner
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