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Arkivsak-dok. 15/00165-16 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 09.04.2018 

VIRKSOMHETSBESØK PÅ GJERDRUM UNGDOMSSKOLE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg:  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016, saksfremlegg til kommunestyret
16.5.2017 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i årsplanen varslet at de vil besøke en skole i 2018, og har valgt
å legge besøket til Gjerdrum ungdomsskole. Besøket finner sted i forbindelse med 
avviklingen av aprilmøtet, og utvalget har bedt kommunaldirektør Magne Skrede om 
å få en orientering om sektoren med vekt på utfordringer fremover. Lederne ved de 
tre skolene i Gjerdrum Stine Agnete Thorstensen rektor Gjerdrum ungdomsskole, 
Anne Soltveit rektor Veståsen skole og Ann-Merethe Sjaaeng Rønning rektor
Gjerdrum barneskole vil også være tilstede i møtet.  

Skrede viser til tilstandsrapport for Grunnskolen i Gjerdrum 2016 som er lagt ved 
saken. Det utarbeides en tilsvarende rapport for 2017 som vil komme til behandling i
kommunestyret mai 2018. 

Sak 6/18
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    GJERDRUM KOMMUNE 

 

 
Løpenr/arkivkode Dato 
6982/2017-A20 16.05.2017 

Saksbehandler: Magne Skrede 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016 
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Kommunestyret 07.06.2017 

 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 

Saken gjelder/sammendrag: 
I tråd med opplæringslovens pålegg til skoleeier om årlig å utarbeide rapport om tilstanden i 
opplæringen, legges denne tilstandsrapporten om skolene i Gjerdrum fram for kommunestyret. 
Rapporten beskriver skolenes resultater både når det gjelder elevmiljø, resultater på nasjonale 
prøver og eksamen. I tillegg beskriver rapporten skolenes utviklingsarbeid og tiltak for å 
forbedre resultatene. Skolenes brukerorgan har medvirket i utarbeiding av rapporten.    
 
 

Rådmannens forslag til vedtak / innstilling  
 
Rapport om tilstanden i opplæringen i grunnskolen i Gjerdrum tas til orientering.  
 
 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 
 
 
Frits Eriksen   
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Bakgrunn: 
Den årlige tilstandsrapporten er ment å være et redskap for at skoleeier skal få informasjon om 
tilstanden i grunnskolen og på den bakgrunn kunne diskutere resultater, mål, prioriteringer og 
ressursinnsats. Rapporten skal som et minimum omhandle læringsresultater, læringsmiljø og 
frafall.  
 
Tilstandsrapporten hjemles slik i Opplæringsloven:  
«§ 13-10 Ansvarsomfang: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter §2-12 har ansvaret for 
at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som 
er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter §2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje 
opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med 
heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden 
i grunnskoleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av 
skoleeigar- dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.»       
 
Rapport for 2016 
Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i materiale fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, 
og eksamen. Tallmaterialet belyser elevenes læringsmiljø og elevenes læringsresultater. 
Rapporten beskriver i tillegg de tiltak som skolene har satt i verk for bedre resultatene og 
skolenes utviklingsarbeid.  Rapporten gir et godt bilde av en skole i utvikling og endring. De 
faglige resultatene målt ut fra nasjonale prøver og eksamen ligger under det som er 
ambisjonsnivået slik som det er uttrykt i sektorplanen «blant de fire beste i Akershus» og det vil 
kreve klare prioriteringer og innsats for å nå målet innen 2024. Læringsmiljøet er 
gjennomgående godt, men skolene har i perioder hatt utfordringer knyttet til enkeltelever og 
grupper elever som er særlig utfordrende. Kompetanseutvikling på relasjonenes betydning og 
hvordan skolene kan arbeide for å styrke relasjonene mellom elevene og mellom lærer og elev 
har vært prioritert det siste året og vil også ha fokus framover. Vi har forventninger til at dette 
vil gi effekt. Skolene følger opp arbeidet med sektorplanen. Sektorplanen legger vekt på sentrale 
områder i skolen, områder som vil det vil være viktig å ha med seg videre når sektorplanen skal 
revideres. 
IKT i skolen er et område som krever både kompetanse og utstyr. I 2016 ble det kjøpt inn en del 
utstyr, men utviklingen på dette området går fort og det er behov for både PCer og nettbrett for å 
henge med i utviklinga.    
 
Elevtall/årsverk:  
 
Indikator og 
nøkkeltall 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

Antall elever  924 926 923 895 900    910 907 

Årsverk for 
undervisningspersona
le  

71,0 69,7 74,3 73,5 69,3 

 
74,4 * 
(feil i 
rapport 
u.trinn) 

 
71.4 

 
Etter nedgang i elevtallet fra 2013 til 2014, er det en svak økning fra 2014 til 2015. Antall 
årsverk for undervisningspersonale viser nedgang fra 2016, men dette skyldes feilrapportering i 
2015.  
 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse: 
 
Årstrinn Gjerdrum Gjerdrum Gjerdrum Gjerdrum  Akershus  Komm.gr.7 
 2013 2014 2015 2016 2016 2015 
1. -10 15.3 15.8 15.1 15.8 15.5 14.2 
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årstrinn 
1.- 4 
årstrinn 

14.0 15.9 13.9 14.3 15.3 13.9 

5.- 7. 
årstrinn 

17.5 14.4 16.9 16 15.3 15.3 

8.- 10. 
årstrinn 

15.1 17.0 Feil i 
rapport 

17.6 15.9 14.1 

 
 I forhold til 2015 er voksentetthet på 1.-4. trinn tilnærmet lik i 2016, mens den er noe redusert 
på 5. – 7. trinn. På ungdomstrinnet var voksentettheten tilnærmet den samme i 2016 som i 2015, 
men feil tall rapportert for 2015. At voksentettheten er høyest på de laveste trinnene, er i tråd 
med satsingen på tidlig innsats. Stortinget har opprettet tilskuddsordning til økt lærertetthet på 
1.-4. trinn. For 2016 mottok Gjerdrum kommune kr.1.023.000. Ordningen er videreført i 2017.   
 
 
  
Spesialundervisning andel elever:  
 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
Gjerdrum 10.8 10.4 8.3 7.6 5.4 4.6 
 
Andel elever med spesialundervisning har vist synkende tendens de siste årene. Dette er en 
positiv utvikling. Andelen er nå lavere enn gjennomsnittet for landet som er 7,8 og 
gjennomsnittet for Akershus som er 6,6. Andelen på ungdomstrinnet har de siste 3 årene gått 
ned fra 11.9 (2014) – til 8,7 (2015) og 4.6 i 2017.  
 
En viktig årsak til redusert omfang av spesialundervisning er at skolene har satset mer på å 
tilpasse opplæringen for den enkelte elev. Skolene har gjennomført mattekurs og lesekurs for 
elever som sliter. Dette har bidratt til at andel elever som ikke greier å følge den ordinære 
opplæringen har gått ned.  
 

Elevundersøkelsen:  

Elevundersøkelsen viser elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon på en skala fra 
1 til 5, der 5 er beste resultat.   

Elevundersøkelsen for 7. trinn samlet i 2016 viser forbedring på læringskultur , elevmedvirkning 
og vurdering for læring. På de andre områdene er resultatene tilnærmet uendret og ligger nær 
gjennomsnittet for Akershus.   

For 10. trinn viser undersøkelsen små forskjeller sammenliknet med gjennomsnittet for 
Akershus, men både faglig utfordring, Utdanning og yrkesvalg, støtte hjemmefra og mobbet av 
andre elever på skolen viser positiv utvikling. Elevdemokrati og medvirkning er områder som 
har negativ utvikling på ungdomsskolen.  

På spørsmål om mobbing er gjennomsnittsverdien for 7. trinn 1.6 for Gjerdrum. Dette er en 
økning i forhold til fjoråret (1.2). Gjennomsnittsverdien er beregnet ved å gi hvert av 5 
svaralternativ verdi fra 1 til 5. Svaralternativet «ikke i hele tatt» har verdien 1, svaralternativ «en 
sjelden gang» har verdien to, «2 eller 3 ganger i måneden» har verdien tre, «omtrent 1 gang i 
uken» har verdien fire, og «flere ganger i uken» har verdien 5. Skoler hvor elevene bare krysser 
av for de to første alternativene får et gjennomsnitt for mobbing mellom 1 og 2.  
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For 10. trinn viser elevundersøkelsen små endringer fra 2014 til 2015, men andel elever som 
opplever mobbing har gått ned fra 1.4 til 1.2 og er nå et bedre resultat enn gjennomsnittet for 
Akershus (1.3).   
 
Resultatene for 7. trinn er fulgt opp med flere tiltak over lang tid. På Veståsen skole er det 
gjennomført nærmiljøkonferanse og samme tiltaket er planlagt for Gjerdrum barneskole til 
høsten. Det har vist seg at det krever langsiktig arbeid for å begrense uønska hendelser. I 2016 
ble det utarbeidet egen Handlingsplan mot mobbing. Planen er et godt verktøy og bidrar til å 
sikre at rutiner blir fulgt.     

Akershus 
fylke Nasjonalt 

 

Læringsresultater: 
 
Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle 
elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av engelskfaget. Resultatene skal brukes av 
skoler og skoleeier som grunnlag for en kvalitetsutvikling i opplæringen. Prøvene er en del av 
underveisvurderingen.  
Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøven i lesing 
og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men 
også i andre fag som har integrerte mål for lesing og regning. Prøven i engelsk skiller seg fra de 
to andre prøvene siden de tar utgangspunkt i kompetansemålene i ett fag. 

De nasjonale prøvene skiller seg fra internasjonale tester og kartleggingsprøver. De 
internasjonale testene gir resultater på nasjonalt nivå, og grunnlag for å sammenlikne de norske 
elevresultatene med resultatene til elevene fra andre land. De er utviklet for å vurdere endring i 
elevenes ferdigheter over tid. Kartleggingsprøver skal være et pedagogisk verktøy for læreren, 
og skal gi kunnskap om hvilke elever i klassen som trenger særskilt oppfølging. 

Når det gjelder resultater på nasjonale prøve og eksamen, er det viktig å være varsom med å 
trekke for bastante konklusjoner – spesielt for ett enkelt år. Det bør legges mest vekt på å se på 
utviklingstrekkene over flere år.  

Nasjonale prøver 5 trinn samlet sett for skolene viser følgende resultat: Engelsk 48, lesing 50, 
regning 50. Dette er noe svakere enn resultatene for 2015. Resultatene tilsvarer nasjonalt nivå i 
lesing og regning og lavere enn nasjonalt nivå i engelsk.  

Nasjonale prøver for 8. trinn: Engelsk 49, lesing 50, regning 49. Nasjonalt nivå er 50 i alle 
fagene. Resultatet for 8. trinn viser fremgang i engelsk og lesing og uendret resultat i regning.  

Nasjonale prøver på 9. trinn: Lesing 53, regning 53. Nasjonalt nivå i begge fag er 54. Resultatet 
for 9. trinn er det samme som i 2015.  

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoengene uttrykker samlet resultat for 10 trinn for både eksamen og standpunkt.  
Resultatet er noe svakere enn for 2014 og ligger under gjennomsnittet for Akershus og for 
nasjonen. Oversikt over grunnskolepoeng er lagt fram i ungdomsskolens rapport. 
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Skolebidrag 

For 2016 ble det for første gang tall for den enkelte skoles bidrag til elevenes læring. 
Skolebidragsindikatorene viser et justert resultat som tar hensyn til sosioøkonomiske forhold 
som foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og innvandringsbakgrunn. 
Gjennomsnittlig score er beregnet til 3.4 for landet som helhet. For Gjerdrum kommune viser 
resultatet at småskoletrinnet er 3.4. Resultatet viser litt større bidrag for Gjerdrum barneskole 
enn for Veståsen skole. Kommunens bidrag på mellomtrinnet er 3.1 og dermed under nasjonalt 
gjennomsnitt.  Også er her viser resultatet litt større bidrag for Gjerdrum barneskole enn for 
Veståsen skole. Forskjell i sosioøkonomiske forhold når det gjelder rekruttering av elever til de 
to barneskolene har betydning for beregning av skolebidraget. Resultatet for ungdomstrinnet er 
3.4 og dermed det samme som gjennomsnittet for alle skolene i landet. Skolene bruker disse 
resultatene sammen med andre resultater de har for å planlegge mest mulig målretta 
utviklingsarbeid.   

Gjennomføring videregående skole: 

Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til 
det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre 
studier eller i arbeidslivet. Tall for 2015 viser at eleven fra Gjerdrum er litt bedre enn nasjonalt 
gjennomsnitt når det gjelder gjennomføring av videregående skole etter 3 år, men svakere enn 
gjennomsnittet for Akershus. Dette tallet har vært ganske stabilt over tid.  

 Gjerdrum Akershus Nasjonen 
Prosentandel ikke 
fullført videregående 
skole etter 3 år: 
 

 
       22 

 
   19 
 

 
23 
 

 

Utviklingsarbeid i skolene:  

Som det fremgår i rapporten fra den enkelte skole, så skjer det mye utviklingsarbeid i skolene i 
Gjerdrum. Prosjekt «oppdagende skriving» stimulerer til god språkutvikling i både barnehage og 
skole og ser ut til å ha positiv effekt. Lesefresprosjektet er videreført og det arbeides nå med å få 
på plass en språk- og leseplan fra barnehage til 10. trinn. Bistand fra Utdanningsdirektoratets 
veilederkorps startet opp i desember 2015 og har gitt gode bidrag til utviklingsarbeidet på 
skolene. Gjerdrum kommune var allerede inne i et positivt utviklingsarbeid i samarbeid med 
veileder fra Ungdomstrinn i Utvikling før veilederkorpset kom inn i bildet. Veilederkorpset har 
tatt utgangspunkt i det arbeidet vi var i gang med i sin veiledning til kommunen. Gjerdrum 
kommune har hatt flere møter med veilederkorpset både på virksomhets- og kommunenivå i 
perioden. Veilederkorpset har bidratt med kunnskapsdeling og gode innspill til 
utviklingsarbeidet og til avklaringer knyttet til prioritering av tiltak. 
Veilederkorpset har bidratt i analysearbeid og har gitt veiledning knyttet til ledelse på ulike nivå. 
Vi vil få videre oppfølging av veilederkorpset neste skoleår.  
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Sektorplanen  

Sektorplanen er fulgt opp gjennom utarbeiding av felles kjennetegn for måloppnåelse for skole 
og barnehage på følgende områder: god klasseledelse/gruppeledelse, vurdering for læring, gode 
relasjoner og godt foreldresamarbeid. Kjennetegnene er utformet som plakater og disse er hengt 
opp i klasserom og i barnehager.  I 2016 var fokus for arbeidet med oppfølging av sektorplanen 
rettet mot ledelse/ klasseledelse og mot relasjoner. Arbeidet med relasjoner har fortsatt i 
vårhalvåret 2017. Nettverksmøter mellom barnehager og skoler har vært nyttige og har styrket 
samarbeidet mellom ledere i skoler og barnehager.   

 

TILSTANDSRAPPORT FOR GJERDRUM BARNESKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtrekk i rapporten 

 Resultater nasjonale prøver 2016 viser at skolen oppnår resultater som er noe lavere enn 
landsgjennomsnittet i alle fag. 

 SSB -tallene viser at småtrinnet har resultater som er på nasjonalt nivå, og har en positiv 
utvikling. Mellomtrinnet ligger rett under nasjonalt nivå. 

 Elevundersøkelsen viser høy grad av trivsel hos elevene, men at det foregår mobbing 
blant enkelte elever.  

 Elevundersøkelsen viser noen utfordringer knyttet til arbeidsforhold og læring. 
 Skolen har utarbeidet en utviklingsplan med fokus på motivasjon og mestring, basert på 

arbeidet med skolens satsningsområde, veiledning fra Veilederkorps og arbeidet med 
sektorplanen. 

 Skolen ble godkjent for inntil 450 elever 11.02.16, etter tilsyn fra Miljørettet helsevern. 
 Andelen spesialundervisning er på 4,05 %. 
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Nasjonale prøver 
Resultater Gjerdrum barneskole 

Regning: 

 
Skolens gjennomsnitt er 48 i regning. Det er under gjennomsnittet i kommunen, fylket og 
nasjonalt. Ferdighetsnivået til de ulike skolekullene varierer. Dette er en gruppe der skolen 
ønsket å prøve ut en modell der vi samlet trinnet i ett klasserom, i et forsøk på å utnytte 
lærerressursene på best mulig måte. Elevgruppen var slått sammen fra høsten på 4. trinn og til 
påske samme år, med samme ressurser som de ville hatt i to grupper. Bakgrunnen for ønsket om 
å forsøke denne modellen, var for å kunne bruke ressursene til å ha flere smågrupper med elever 
for å tilpasse undervisningen bedre for hver enkelt elev. Elevene er kartlagt med ordinære 
kartleggingsprøver både før og etter nasjonale prøver, og resultatene fra disse prøvene viser ikke 
samme resultat som nasjonale prøver. Det er vanskelig å spå resultatene uten at trinnet hadde 
vært slått sammen på den måten, men generelt kan det se ut til at de har fått styrket den 
elevgruppen som ligger på midten, mens det har vært vanskeligere å heve de sterkeste og 
svakeste elevene. Dette gjelder for resultatene på alle tre prøvene. Tiltakene på GBS er 
organisert ved at det enkelte trinn selv disponerer et gitt antall «styrkningstimer», som de fritt 
kan benytte etter behov. Dermed er det lærerne som til daglig underviser elevene som også har 
tilrettelagt opplæring i små grupper. Skolen mener denne organiseringen har et stort potensiale, 
men fordi den er relativt ny, er den i stadig utvikling. Demografiske forhold vil ha påvirkning på 
resultatene. Det kombinert med skolens ambisjon om at alle elevene skal delta på NP, er faktorer 
som må tas i betraktning nå når resultatene evalueres.  

Eksisterende tiltak som videreføres: 

• Trinnet er delt i tre grupper fra januar 2017 og lærertettheten er styrket 
• Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 
• Trinnvise møter etter gjennomføring av kartleggingsprøver 
• Avdelingsledere skal ha rapport fra trinnene etter gjennomførte kartleggingsprøver med 

en plan for videre arbeid og tiltak for videre arbeid 
• Implementering og videreutvikling av «styrkning» på det enkelte trinn. 
• Skolevandring og veiledning av lærere i klasseledelse 
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Planlagte tiltak: 

• Videreutdanning av lærere 
• Nettverk for matematikklærere på huset 

Lesing 

 

Gjerdrum barneskole skårer 48 i lesing. Dette er lavere enn snittet i Akershus og under det 
nasjonale snittet. Vi ser at andelen elever som ligger på nivå 2 er langt større enn snittet både i 
Akershus og nasjonalt. Noe av dette tror vi kan skyldes sammenslåingen og arbeidsmåten som 
er beskrevet i avsnittet under regning, og at dette som tidligere nevnt kan ha gjort det 
utfordrende å heve de svakeste og at det kan ha bidratt til at færre elever kom opp på nivå 3. 
Skolen har de siste årene jobbet målrettet for å utvikle opplæringen i leseferdigheter innen 
samtlige skolefag. I den forbindelse fikk to av lærerne på skolen videreutdanning. Særlig disse 
to lærerne har hatt svært gode resultater på gjennomførte lesekurs, og skolen har brukt 
kompetansen til disse to lærerne til å gjennomføre skolering av resten av kollegiet gjennom flere 
økter dette skoleåret. En slik prosess er i midlertidig tidkrevende, og vi fortsetter arbeidet også 
neste skoleår 

Eksisterende tiltak som videreføres: 

• Styrkning på samtlige trinn med tilrettelagt opplæring i små grupper etter vurdering av 
kartleggingsresultater på trinnet 

• Tidlig innsats i form av høy pedagogtetthet på første og andre trinn 
• «Å skrive seg til lesing» 
• Veiledet lesing 
• Tilpassede tekster. Skolen har nivådifferensierte lesesett 
• Tett samarbeid med PPT gjennom ressursgruppen 
• Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med hjelp til de som skårer lavt på 

kartleggingsprøver 
 
Nye planlagte tiltak: 

• Kompetanseheving via universitetet i Oslo for alle lærere. 
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Engelsk 

 

Gjerdrum barneskole skårer 49 i engelsk. Dette er rett under snittet i Akershus og det nasjonale 
snittet i engelsk. Skolen har over lengre tid hatt lavere resultater på engelske kartleggingsprøver 
og NP, enn det vi har ønsket oss. Vi ser spesielt at andelen elever som skårer på laveste nivå er 
større enn ønskelig. Skolen har gjort noen grep, blant annet så har vi to lærere som studerer 
engelsk dette skoleåret, og vi har to lærere som skal ta videreutdanning i engelsk neste skoleår. I 
tillegg har vi ansatt en lærer med engelskkompetanse som begynner hos oss til høsten. Dette ved 
siden av et større fokus på å lese og skrive mer i faget mener vi skal gi oss bedre resultater på 
sikt. Vi har en tro på at bedre leseferdigheter generelt vil gjøre noe med resultatene i både 
engelsk og matematikk. Gode leseferdigheter er en forutsetning for forståelse i alle fag. Via 
både «vurdering for læring», «Lesefres» og samarbeidet med uio, vil vi ha fokus på lesing og 
skriving i alle fag. 

Eksisterende tiltak som videreføres: 

• Videreutdanning av to lærere fra høsten 2017 
• Kartlegging via «Kartleggeren» og de frivillige kartleggingsprøvene fra UDIR (3. trinn) 
• Bruke resultatene fra kartleggingsprøvene til videre arbeid 

 
Nye planlagte tiltak: 

• Fordele lærere med kompetanse på trinnene, slik at alle elever får engelskundervisning 
av lærere med formell kompetanse i faget 

• Større fokus på skriftlighet  
• Felles fokus på engelskfaget på skolen 
• Tilpassede lesetekster (nivådelte lesebøker) 

 
Resultater fra kartleggingsprøver er avhengig av mange faktorer. Størrelsen på elevgruppen kan 
ha innvirkning på snittet og spredningen i resultatene. Årets 5. trinn er en stor gruppe med 56 
elever, og det er en høy andel spesialundervisning på trinnet sammenliknet med andre trinn.  
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SSB-tallene 
 

Småskoletrinnet 

2014+2015 2012+2013 2010+2011 

skolenavn Kommune 
Offentlig/
privat 

Result
ater 
nasjon
ale 
prøver 
5. 
trinn, 
ujuster
t  
(skala 
1-6) 

  Skolebidrag 
og 
usikkerhetsint
ervall 
(skala 1-6)  

Result
ater 
nasjon
ale 
prøver 
5. 
trinn, 
ujuster
t  
(skala 
1-6) 

  Skolebidrag 
og 
usikkerhetsint
ervall 
(skala 1-6)  

Result
ater 
nasjon
ale 
prøver 
5. 
trinn, 
ujuster
t  
(skala 
1-6) 

  Skolebidrag 
og 
usikkerhetsint
ervall 
(skala 1-6)  

GJERDRUM 
BARNESKOL
E 0234 

Gjerdr
um O 3,4   3,4 (3,2-3,6) 3,3   3,3 (3,1-3,5) 3,4   3,3 (3,1-3,5) 

 
Mellomtrinnet.  2014 + 2015 2012 + 2013 2010+ 2011 
GJERDRUM BARNESKOLE 0234 Gjerdrum O 3,4 3,2   3,2 (3,1-3,3) 3,6 3,4   3,3 (3,2-3,4) 3,2 3,3   3,5 (3,3-3,6) 

 
Tallene fra SSB viser at Gjerdrum barneskole har resultater på småtrinnet som er på nivå med 
snittet i landet, og at vi har hatt en positiv trend der med en svak økning fra 3,3 fra 2011 og til 
3,4 frem til 2015. På mellomtrinnet har skolen et resultat som ligger litt under landssnittet, og vi 
har en nedgang fra 3,5 til 3,2 i perioden 2011-2015. Resultatene viser at elevenes sosiokulturelle 
bakgrunn har betydning for resultatene elevene oppnår, og er en indikasjon på at skolen - under 
ellers like forhold - ville hatt resultater på nasjonale prøver som ligger på nasjonalt snitt.  
 
Elevundersøkelsen 

Trivsel 

 
Vi ser at elevene trives godt og at de aller fleste har noen å leke med i friminuttene. Det er liten 
endring fra i fjor, men vi ser at vi har noe lavere trivsel enn i fjor, fra 4,3 til 4,2. Dette er 
marginale forskjeller.  

De aller fleste elevene har noen å leke med i friminuttene, men 12 elever sier at de bare har noen 
å leke med noen ganger. Vi ønsker at disse elevene skal ha noen å være sammen med hvert 
eneste friminutt. Noen av tiltakene vi har for å forbedre dette er blant annet felles sosiale mål og 
lekegrupper, vi har trivselslederprogrammet, og vi har engasjert elevrådet for å finne ut av 
hvordan vi kan unngå at elever er alene i friminuttet. Ett av tiltakene de har kommet opp med, er 
at de har kjøpt inn «vennebenk». Dette er en benk du kan sette deg på om du ikke har noen å 
være sammen med, så kan andre elever se at du vil ha noen å leke med og ta kontakt. Elevrådet 
har kjøpt inn to slike benker som skal monteres i skolegården så snart det er mulig.  
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Arbeidsforhold og læring 

 

Vi ser, som i fjor, at det er en del elever som opplever at det ikke er god nok arbeidsro i timene. 
Det er også flere lærere som mener at dette er en utfordring. I løpet av året har vi jobbet med 
disse tiltakene: 

 Felles oppstartsrutiner, hoveddel og avslutning av hver time 
 En klar struktur i timene med oppstart, midtdel og avslutning 
 Knytte vurdering for læring sammen med klasseledelse 
 Skolevandring, tettere oppfølging av lærere fra ledelsen 
 Relasjonskompetanse (Foredag med Jan Spurkeland) 
 Elevmedvirkning 

 
Noen elever opplever at de ikke får store nok utfordringer. For å forbedre dette jobber vi med å 
effektivisere ressursutnyttelsen og holder et høyt fokus på tilpasset opplæring for alle elevene 
våre. Blant annet så får en elev sin matematikkundervisning på et høyere trinn.  

 

Trygt miljø 

 

 

 

 

 

 



6/18 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole - 15/00165-16 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole : Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016

12 

 
 
Vi ser at vi har mange elever som melder om mobbing, 15,7 % totalt. Tallene fra skoleporten er 
hentet fra 7. trinn. Vi gjennomfører elevundersøkelsen på 5.-7. trinn, men de offisielle tallene 
hentes fra 7. trinn. Skolen opplever at det stadig foregår mobbing og trakasserende atferd blant 
elevene. Dette er ikke unikt for 7. trinn, men gjelder alle trinn. Spesielt er det utfordrende med 
trakassering som foregår på nett og på fritiden.  I forhold til resultatene på 7. trinn, er det brukt 
store ressurser og satt inn mange tiltak, både interne og eksterne. Etter at skolen ble kjent med 
resultatene fra elevundersøkelsen før jul, ble det satt inn en ekstra lærer i 100 % stilling, samt at 
vi har hatt bistand fra en ekstern konsulent fra barnevakten. PPT er også tungt inne og bidrar i 
arbeidet med læringsmiljøet. Skolen ser at vi må intensivere det forebyggende arbeidet, og skal 
blant annet gjennomføre en nærmiljøkonferanse der representanter fra idretten, politikere, 
kulturskolen, PPT, psykisk helse, helsestasjonen, foresatte, SU og skolens ansatte skal delta. 
Målet for konferansen er å finne en felles plattform for det forebyggende arbeidet mot mobbing 
på alle arenaene hvor barna møtes.  

Skolen har hatt en gjennomgang av både forebyggingsplanen og handlingsplanen, sammen med 
foreldrene på høstens foreldremøte. Vi har i tillegg gått igjennom rutinene og endret disse i 
forbindelse med oppfølging av saker som omhandler krenkende atferd. Alle lærere har blitt gjort 
trygge på rutiner og saksgangen i slike saker. Vi ser at dette har vært svært positivt i de sakene 
vi hadde i 2016. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Videreføring av TL-programmet 
 Rask handling ved mistanke om uakseptabel atferd 
 Detaljert «arbeidsplan» dersom det kommer melding om uønsket atferd 
 Bruke skolens forebyggende plan ved erting, mobbing, vold og uønsket atferd aktivt 
 Ha synlige voksne ute i friminuttene (refleksvester på alle ansatte) 
 Elevsamtaler 
 Felles sosiale mål 
 Steg for steg på alle trinn 
 Sosial plan  

 

Nye planlagte tiltak: 

 Nærmiljøkonferanse 
 Tettere samarbeid med foreldre 
 Ha inspeksjon oppe som fast tema i møte med de ansatte 
 Vennegrupper på trinnet som fast praksis 
 Temakveld for foresatte sammen med elevene 
 Trivsel/sosialt miljø som fast agenda på foreldremøtene 

Elevundersøkelsen er drøftet i elevrådet, og spesielt på dette punktet hadde elevrådet flere 
forslag til tiltak der elevene selv kan bidra. Blant annet har de foreslått og kjøpt inn 
«vennebenker» som skal monteres i skolegården våren2017.  
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Arbeidsforhold og læring 

 I alle 
eller de 

fleste fag 

I mange 
fag 

I noen 
fag 

I svært få 
fag 

Ikke i 
noen fag 

Har ikke 
lekser 

Snitt 

Får du 
lekser 

som du 
greier å 
gjøre på 

egen 
hånd? 

 
71 

 
54 

 
18 

 

 
3 

 
0 

 
0 

 
4,3 

 

 Alltid Ofte Noen 
ganger 

Sjelden Aldri Snitt 

Tenk på når du 
får 

arbeidsoppgaver 
på skolen som 

du skal gjøre på 
egen hånd. 

Hvor ofte klarer 
du oppgavene 

alene? 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

101 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

4,1 

Tenk på når 
læreren går 
gjennom og 

forklarer nytt 
stoff på skolen. 

Hvor ofte 
forstår du det 
som læreren 

gjennomgår og 
forklarer?  

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

4,1 

 

Her ser vi at vi har et utviklingspotensial i forhold til at elevene skal oppleve lekser som kjent 
stoff, og at nivået på oppgaven skal tilpasses hver enkelte elev. Det forutsetter selvsagt at 
læreren ser hver enkelt elev som ikke forstår hva som blir gjennomgått i timen, og at læreren da 
bruker flere innfallsvinkler slik at lærestoffet blir kjent for alle. Med «Vurdering for læring» blir 
det lettere å oppdage hvilke elever som ikke helt har forstått hva læreren har gjennomgått og 
dermed blir det lettere for læreren å tilpasse undervisningsopplegget. 

Elevundersøkelsen ble gjennomført før jul 2016. 

Vi har i etterkant jobbet med resultatene på PULS (pedagogisk utvikling og lærersamarbeid), 
samt i SU/SMU. Målet er at elevene skal oppleve høyt læringstrykk i et rolig og trygt miljø.  
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Sektorplanen 
Vi har jobbet med sektorplanen på fellesmøter, på ledelsesnivå og på skolens planleggingsdag 2. 
januar. På Gjerdrum barneskole har vi i hovedsak konsentrert oss om temaet klasseledelse, med 
fokus på relasjonskompetanse. Vi har hatt tre foredrag av Spurkeland i skolens fellestid. Målene 
fra sektorplanen er også brutt ned og synlige i skolens plan 
«Motivasjon og mestring».  

Eksisterende tiltak som videreføres:  

 Skolevandring 
 Arbeid i team 
 Veiledning fra ressursgruppen 
 Systemarbeid i samarbeid med PPT 

Nye planlagte tiltak: 

 Kollegaveiledning 
 

Spesialundervisning/tilpasset opplæring 
Gjerdrum barneskole har en lav andel elever med spesialundervisning. For skoleåret 2016/17 
ligger vi på 4.05 %.  

Fra 5. januar 2015 gjorde vi en stor omstrukturering på skolen. Vi har nå fordelt timene slik at 
alle trinn har 12-23 timer styrking i uken. Disse timene skal brukes til små grupper, tilpasset 
opplæring og spesialundervisning. To ganger i året skal det holdes lesekurs etter 
«Helhetslesings-metoden» på 2.-7. trinn. Kursene går over 8 timer i 8 uker, og er intensive kurs. 
Da flere av våre elever med vedtak om spesialundervisning har i sin IOP at den kan 
gjennomføres i liten gruppe, er det i tråd med vedtakene at de deltar på lesekurs. PPT har også 
anbefalt dette som tiltak i flere av sine sakkyndige vurderinger de siste årene.  

Gjennom denne organiseringen når vi veldig mange flere barn som har utfordringer med lesing. 
Tidligere hadde vi to kurs i året der 6 barn fikk delta. Nå har vi 28-30 barn som får tilbud om 
lesekurs to ganger i året.   

Lærerne som har lesekurs får 8 timers skolering før de startet kurset, og de har møttes i nettverk 
jevnlig gjennom hele perioden, både internt og i kommunens leselærernettverk. Dette har de selv 
gitt uttrykk for at har vært til stor nytte. Kurslærerne har også hatt et uttalt ansvar for å formidle 
kunnskapen om lesekursmetodikk og til å informere sine teammedlemmer om arbeidet som er 
blitt gjort på kurset og hvordan eleven skal arbeide i timene det ikke er kurs. Flere av våre lærere 
har gitt uttrykk for at dette er svært positivt, og at de har fått en styrket trinnfølelse når ansvaret 
hviler på trinnet. Vi ser at dette er kunnskap de tar med seg inn i den ordinære undervisningen 
og at det er flere elever enn de som er på kurs som vil gjøre seg nytte av dette. 
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Skolen deltar i et intervensjonsstudium, i regi av 
studenter fra UIO, der hensikten er å finne ut av 
om matematikkvansker kan forebygges ved 
tidlig kartlegging og systematisk arbeid som 
bunner i resultatene etter kartleggingsprøvene. 
Dette er svært spennende arbeid som vi er glade 
for å være en del av, og vi får beholde materialet 
etter studiet, slik at dette kan brukes til å styrke 
matematikkopplæringen på småskolen 
ytterligere.  

Skolens utviklingsarbeid 

Gjerdrum barneskole har tre utviklingsområder som er i spesielt fokus. Vi jobber systematisk 
med «Vurdering for læring», «Lesefres» og klasseledelse. I tillegg har vi arbeidet med utvikling 
i ledergruppen, både ved interne øvelser og ved å delta i «Veilederkorps». En av 
avdelingslederne går rektorskolen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
 
Vurdering for læring 
Skolens hovedfokus dette året er å ta vare på og videreutvikle metodikken vi har jobbet med de 
siste tre årene. Vi har hatt jevnlige erfaringsutvekslinger i PULS-tiden, der lærerne forteller 
hvordan de jobber med vurdering.  Vi har også laget en «delevegg» i forbindelse med lærernes 
kontorplasser, der de henger opp ting de vil dele med sine kolleger. Dette gjør at prosjektet 
oppleves som praksisnært og «levende» til en hver tid. Vurdering er satt i system i forbindelse 
med utarbeidelsen av «standarder for god klasseledelse».  

Lesefres 
I løpet av året har vi jobbet videre for en implementering av helhetslesingen som ramme for 
lesekursene. Dette er ivaretatt gjennom den tidligere nevnte skoleringen av lærere før lesekurset 
begynte. Ved å flytte ressursene ut på hvert trinn, har vi styrket pedagogenes bevissthet om 
deres rolle som leselærere, og vi har styrket kompetansen både ved intern kursing og ved at vi 
har to lærere som har fullført utdanningen som «språk- og leseveiledere ved UIO. Disse lærerne 
har hatt flere samlinger for alle lærerne på PULS, der de både har gjennomgått teorier knyttet til 
leseopplæring og de har avholdt div. «work shops» hvor lærerne får jobbe med spesifikke 
temaer. Disse øktene er svært godt likt av lærerne, og tilbakemeldingene er at de er svært 
lærerike.  
Årets 1. trinn har kommet godt i gang med «skrive seg til lesing», og årets kartleggingsresultater 
på 1. trinn var svært hyggelig lesing.  

Klasseledelse 

Skolens ledelse har vært svært aktive i skolevandring og veiledning 
dette året. Dette er godt mottatt av lærerne og er noe vi kommer til å 
fortsette med fremover. En avdelingsleder har klasseledelse som sitt 
prosjekt på rektorskolen, så det vil bli fokus også kommende skoleår. 
Både skolens ledelse og PPT bruker «Standard for god klasseledelse 
ved Gjerdrum barneskole» som mal for observasjonene.   
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Tilsyn  
Skolen har hatt tilsyn fra Øvre Romerike Brann og redning. Dette tilsynet var uten 
anmerkninger. Vi har også hatt el-tilsyn, og ingen feil eller mangler ble avdekket.  

Praksisfortelling 

Felles utvikling i lærerkollegiet 
Vi har en lærer hos oss som studerer og har vært i praksis. Under praksis deltok hun på en 
utviklingssamling i den kommunen hun var i, og de hadde lagt opp til cafe-dialog som 
arbeidsmetode på samlingen. Underveis oppdaget hun at denne kommunen søkte mange svar på 
temaer som vi i Gjerdrum har jobbet med i flere år allerede, og hennes opplevelse var at vi har 
utviklet oss svært mye de siste årene. Dette er en utvikling som vi kanskje ikke ser selv i 
hverdagen, slik at det kan oppleves som en a-ha opplevelse når man snakker med kolleger fra 
andre kommuner. Hun kom tilbake fra praksis og var svært fornøyd med denne opplevelsen.  

6. trinn på leirskole 

6. trinn har vært på leirskole i vakre Kragerø. De hadde en fantastisk tur og var veldig heldig 
med været. Lærerne sier at det var veldig artig å se at elever, som kan synes at skolefag er 
utfordrende, blomstret når det ble praktiske gjøremål. Det er godt for alle med litt annerledes 
skole innimellom. Elevene fikk meget gode tilbakemelding på oppførsel av både ansatte og fra 
sjåføren som kjørte dem til og fra.  

Talentkonkurranse 

Skolen gjennomførte sin årlige talentkonkurranse i april. Dette er et arrangement som favner 
ganske bredt, da du kan delta i kategoriene dans, sang, Instrumental og åpen klasse. 

Vi hadde mange påmeldte, og det var til sammen 15 innslag i finalen. Åpen klasse kunne skilte 
med trylleshow, turning og komedie blant annet  Vinnere ble kåret i hver enkelt kategori av en 
jury bestående av leder og nestleder fra elevrådet, elevrådsleder og avdelingsleder for 
mellomtrinnet. Arrangementet var svært vellykket, og vi er stolte over å se så mange flotte talent 
på scenen på en slik dag!  

 

 

 

Prosess ved utarbeidelse av rapporten 
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Rapporten i sin helhet er skrevet av rektor. De enkelte delene i rapporten er drøftet med skolens 
ansatte, i elevrådet og i SU, og tilbakemeldinger fra SU er hensyntatt i rapporten. Skolens 
elevråd har vært spesielt delaktig i prosessen rundt elevundersøkelsen. 

 

 

 

  Tilstandsrapport for Veståsen skole 2016 

 

Veståsen skole ligger landlig og vakkert til i skogkanten. Skolen har 
et fantastisk uteområde med store muligheter for lek og fysisk 
utfoldelse.  Skolen satser på kvalitet i relasjoner, lesing, tidlig innsats 
og variasjon i læringsaktiviteter for å fremme elevens utvikling og 
mestring. Skolen rommer inneværende skoleår 294 elever, hvorav 
120 går på SFO. Skolen har 23 lærer, 8 assistenter i skole, 9 
assistenter i SFO, sekretær, SFO leder, 2 avdelingsledere og en rektor.  
Skolens visjoner er: Vekst og utvikling for hele mennesket.  

                                          Tilstandsrapporten er drøftet i Samarbeidsutvalget og i elevrådet. 
 
Hovedtrekk i rapporten 

 Resultater nasjonale prøver viser at skolen oppnår resultater på eller over kommune, fylke 
og landsgjennomsnittet i regning og lesing, men under på engelsk. 

 Guttene scorer bedre enn jentene i regning og engelsk. 
 Jentene scorer best i lesing. 
 Svært få gutter på nivå 3 i engelsk, men over 60 % ligger på nivå 2. 
 40,9 % av jentene scorer på nivå 1 i engelsk.  
 90,9 % av guttene scorer på nivå 2 og 3 i regning. 
 SSB tallene viser at skolebidragsfaktoren på småskoletrinnet ligger høyt, men er 

gjennomsnittlig på mellomtrinnet sammenlignet med de andre skolene på Øvre Romerike, 
med unntak av skoleåret 2014/2015. 

 Spesialundervisningen har blitt gradvis redusert de siste årene, men med en liten økning til 6 
% i 2016.  

 Elevundersøkelsen viser positiv utvikling på området elevdemokrati og medvirkning, støtte 
fra lærerne, trivsel, felles regler og støtte hjemmefra.’ 

 Elevundersøkelsen viser at skolen har utfordringer knyttet til mobbing på nivå med snittet i 
Akershus og nasjonalt. 

 Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er minst fornøyd med den veiledningen de får på 
hvordan de skal følge opp lekser i ulike fag, arbeidsro i timene og variasjon i 
aktivitetstilbudet på SFO. De er mest fornøyd med barnas trivsel, at elevene er motivert for 
læring, støtte fra lærerne og skole- hjem samarbeidet. 

 Skolen sertifiserer egen spesialpedagog til å gjennomføre LOGOS kartlegging på skolen. 
(Datatest som avdekker elevers leseferdigheter). 
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 Barneskolene deltar i et forskningsprosjekt, et intervensjonsstudium i matematikk, i regi av 
Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 

 Skolen ble etter tilsyn, miljørettet helsevern på Øvre Romerike, miljøgodkjent uten at det 
ble funnet avvik. 

 

 

1. Resultater  
Nasjonale prøver 

De nasjonale prøvene høst 2016 viser gode resultat for skolen, med unntak av engelsk. Prøvene 
benyttes som utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kunnskap videre til å ta informerte valg.  

Indikator og nøkkeltall Veståsen skole Gjerdrum kommune Akershus fylke Nasjonalt 

Engelsk 47 48 51 50 

Lesing 51 50 51 50 

Regning 52 50 51 50 

 

 

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter 

Engelsk 47 48 47 

Lesing 51 50 52 

Regning 52 53 50 

 

Prøvene viser at skolen ligger på eller over både fylkes- og nasjonalt snitt i fagene lesing og 
regning. Dette er skolen godt fornøyd med. Skolen er derimot ikke fornøyd med resultatet i 
engelsk, hvor skolen skårer under snittet.  
 
Skolen mener resultatene, tatt i betraktning de utfordringene som har vært knyttet til 
læringssituasjonen for flere av elevene på dette trinnet, er bra. Det har vært utfordringer på 
trinnet som skolen har jobbet systematisk med over tid. I 3. klasse ble dette trinnet slått sammen 
fra 3 til 2. En av klassene har hatt flere lærerbytter. 
Skolen mener at tydelig ledelse/klasseledelse, bevisst jobbing med læringsmiljø, fokus på arbeid 
med grunnleggende ferdigheter og satsing på lesing/ tidlig innsats har bidratt til å bedre 
resultatene. Det har vært jobbet grundig og systematisk med dette i form av tett oppfølging av 
enkeltelever, foreldre/barn samtaler, veiledning på klasseledelse, samarbeid med andre instanser, 
gruppesamtaler, Trygg-ring og tydelige uttalte forventninger. 
 
Tabellene under viser spredning på mestringsnivåer fordelt på begge kjønn, gutter og på jenter i 
kjerne fagene engelsk, lesing og regning. Det er verdt å merke seg at guttene gjør det bedre enn 
jentene både i engelsk og i regning. Det er vesentlig færre gutter på nivå 1 enn jenter i begge 



6/18 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole - 15/00165-16 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole : Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016

19 

fag. I lesing er det omvendt. I snitt er det flere jenter som scorer på nivå 3 enn gutter, selv om 
det er flere gutter enn jenter på nivå 3 i regning. Slår vi sammen nivå 2 og 3 skiller guttene seg 
positivt fra jentene i engelsk og regning, mens jentene scorer høyest i lesing. Det er svært få 
gutter på nivå 3 i engelsk, noe som fører til at resultatet likevel ikke er bedre enn 
kommunesnittet i faget. (48). 40,9 % av jentene scorer på nivå 1 i engelsk. Dette er 
bekymringsfullt. Skolen ser en sammenheng mellom læringsmiljøet og prøvesituasjonen i dette 
tilfellet. Jentene gjør det svært mye bedre i lesing. Det er større sprik mellom engelskresultatene 
og resultatene i lesing enn det som er naturlig å forvente.   
Skolen har sammenlignet resultatene over tid, og ser en tendens til at flere kull har lave score på 
nasjonale prøver i engelsk ved skolen.  
 

Engelsk: 

 

Tabellen viser at 75,2 % av guttene scorer på nivå 2 og 3 i engelsk, mens hele 77,3 % av jentene 
scorer på nivå 1 og 2.  

Lesing: 

 

Tabellen viser at 81,8 %  av jentene  og 71,9 % av guttene scorer på nivå 2 og 3 i lesing.  
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Regning: 

Analysen viser at der er 

 

Tabellen viser at 90,9 % av guttene og 77, 3 % av jentene scorer på nivå 2 og 3 i regning. 9,1 % 
av guttene scorer på nivå 1. 

Analysen viser at det er flervalgsoppgavene elevene strever mest med. I engelsk handler det om 
å hente ut informasjon fra fortellinger og fakta tekster, der man må forstå innholdet for å kunne 
svare riktig. Multiple choice oppgaver med kort tid viser seg også å være utfordrende.  

Tiltak: 

 Resultatene er gjennomgått med trinnets kontaktlærer for å finne mulige årsaker til de gode 
resultatene, samt gjort en analyse med tanke på de overraskende resultatene i engelsk.  

 Resultatene er gjennomgått med kontaktlærerne for å sette fokus på områder som elevene 
trenger å øve mer på. 

 Kontaktlærerne har sett på hver enkelt elevs profil for å kunne tilpasse undervisningen, også 
m.h.t til lekser i faget. 

 Elever og foreldre har fått tilbakemelding og vurdering knyttet til hva hver enkelt elev må jobbe 
videre med for å bli bedre. 

 Resultatene er presentert og drøftet med lærerne.  
 Resultatene er presentert og drøftet i SU og elevrådet. 
 Opplæring og tilrettelegging i bruk av IKT for elever med dysleksi er gjennomført. 
 Resultatene er analysert og drøftet i skolens ledergruppe. 
 Resultatene er lagt frem og drøftet med kommunalsjef og veilederkorpset. 
 Satsing på veiledet lesing, tidlig innsats og oppdagende skriving videreføres. 
 En planleggingsdag, en planleggingskveld og fellestid på skolen har vært satt av til å analysere 

og styrke engelskundervisningen ved skolen. 
 Strategier fra veiledet lesing (norsk) overføres som metodisk tilnærming til engelskfaget. 
 Skolen har kjøpt inn bøker til veiledet lesing i engelsk. 
 Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver er et område skolen vil jobbe 

videre med. 
 Engelsk vil være et av skolens satsingsområder skoleåret 2017/2018. 
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 Det tilrettelegges for noen prøvesituasjoner på 90 minutter, slik som ved nasjonale prøver, for 
at elevene skal være kjent med prøve- arbeidsformen. 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver på 4., 5. og 7. trinn for at 
elevene skal bli kjent med prøveform og hva som forventes av dem. 

 Fokus på skriving i fag vil bli et prioritert område skoleåret 2017/2018. 
 Skolen vil ta i bruk strategier fra nettressursene Språkløyper som er utarbeidet av Lesesenteret i 

Stavanger og som er en nasjonal satsing. 
 Skolen ønsker å styrke tilrettelegging i fag for høyt presterende elever gjennom blant annet 

nivåbasert kurs i regning.  
 
Kommentar SSB 

Det er tidligere i rapporten beskrevet hva skolebidragsindikator er, og for Veståsen skole er dette 
illustrert på følgende måte:  
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Det er valgt å gjøre en sammenligning med de andre skoler på Øvre Romerike. Tallene viser at 
vi ligger relativt høyt i skolebidrag for perioden 2010 - 2013 men med en liten nedgang i 
2014/2015.  For mellomtrinnet ligger skolen på er gjennomsnittlig nivå sammenlignet med de 
andre skolene, med unntak av skoleåret 2014/2015 som skiller seg ut. Her har Veståsen lavest 
score. 
 
Tiltak: 

 Resultatene er lagt frem og drøftet i skolens personale. 
 Resultatene er analysert og drøftet i skolens ledergruppe. 
 Resultatene er lagt frem og drøftet med kommunalsjef og veilederkorpset 
 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver på 4., 5. og 7. trinn for at 

elevene skal bli kjent med prøveform og hva som forventes av dem. 
 Etablere tettere samarbeid mellom ungdomsskolen og lærerne på 6. og 7. trinn for å bedre 

forberede elevene på overgangen til ungdomsskolen og det som forventes av dem. 

 
Spesialundervisning 
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Spesialundervisning 

 

Veståsen skole har de siste årene hatt en positiv nedgang i andel elever med behov for 
spesialundervisning. Skoleåret 2016/2017 er det en liten økning. Årsaken til den positive 
utviklingen kan i stor grad tillegges «prosjekt Lesefres», tidlig innsats midler, lese-kurs, tilpasset 
opplæring for elever med Dysleksi. 

Skolen har hatt som mål å bli en Dysleksivennlig skole, og er nå sertifisert. Elever med Dysleksi 
trenger opplæring, veiledning og tilpasninger i arbeidsmetoder og verktøy for å få en god 
utvikling. Skolen har skolert egne lærere i bruk av pedagogisk programvare, tatt i bruk 
smartbook, bruk av apper i undervisningen, samt læringsstrategier og tilpasninger for 
dyslektikere. Det er også gjennomført egne læringsøkter for foreldre, for foreldre og elever i 
skolens regi. Dette får skolen svært god tilbakemeldinger på. Det er utarbeidet en rutine for 
oppfølging av elever med lese- og skrivevansker som er felles for Gjerdrum kommune. Dysleksi 
Norge har gjennomført samtaler med skolens ledelse, lærere, elever og foreldre. 
Tilbakemeldingen er at de er svært imponert over skolen. De beskriver at skolen innehar mye 
kompetanse, samt at skolen ivaretar elevene på en utmerket måte.  
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Tiltak:  

 Skolen viderefører sitt systematiske arbeid med overvåking, oppfølging og tilrettelegging for 
elever som har tilretteleggingsbehov. (Kartleggingsrutiner, drøfting i ressursteam, oppfølging av 
elever med Dysleksi, igangsetting av tiltak m.m.) 

 Skolen vil sertifisere egne spesialpedagoger i kartleggingsverktøyet LOGOS. LOGOS er en 
datatest som kartlegger leseferdigheten. Testen tas individuelt og må administreres av en 
sertifisert testleder.  

 På bakgrunn av testresultatene etter LOGOS kan skolen iverksette tiltak som er individuelt 
tilpasset. Forskning har vist at tiltak som baseres på en nøyaktig, individuell kartlegging er den 
sikreste veien til «lesesuksess». 

 Skolen deltar i intervensjonsstudie i matematikk, hvor hensikten er å finne ut i hvilken grad kan 
tidlig intervensjon og tidlig støtte avdekke matematikkvansker knyttet til 1. trinn. 

 Skolen vil ta i bruk materiell og metodikk brukt i studiet, samt dele erfaringer med skolens 
personale, for å styrke begynneropplæringen i matematikk. 
 
 

2. Læringsmiljø  
 
Elevundersøkelsen 

Resultatene representerer svar fra elever på 7. trinn skoleåret 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 
og 2016/2017. 7. trinn har de siste årene vært preget av uro og konflikter i læringsmiljøet. Årets 
7. trinn har også hatt noen utfordringer knyttet til uro, men i langt mindre grad enn foregående 
år. Noen elever har også hatt noe skolefravær. Det har vært jobbet systematisk og strukturert 
med dette gjennom hele skoleåret. Dette har gitt gode resultater.  

 

 

Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
Læringskultur  4,0  4,2  3,5  4,1  
Elevdemokrati og medvirkning  3,6  3,8  3,1  3,9  
Faglig utfordring  3,9  3,9  4,0  4,0  
Felles regler  4,2  4,3  4,1  4,4  
Trivsel  4,2  4,0  4,1  4,3  
Mestring  4,1  4,2  4,0  4,0  
Støtte fra lærerne  4,4  4,3  3,9  4,4  
Motivasjon  3,9  3,9  3,5  3,9  
Vurdering for læring  3,9  4,1  3,3  3,9  
Støtte hjemmefra  4,5  4,4  4,4  4,4  
Mobbet av andre elever på skolen  1,5  1,4  1,2  1,3  

Indikator og nøkkeltall Veståsen skole Gjerdrum 
kommune Akershus fylke Nasjonalt 

Læringskultur 4,1 3,9 4,1 4,1 

Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,9 3,8 

Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1 4,1 
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Resultatene viser positiv utvikling på området elevdemokrati og medvirkning. Dette er skolen 
svært fornøyd med, da dette har vært et av satsingsområdene i 2016. Resultater er på Akershus 
snittet, og samtidig bedre enn kommune- og nasjonalt snitt. Skolen får de beste 
tilbakemeldingene på områdene støtte fra lærerne, trivsel, felles regler og støtte hjemmefra. 
Skolen scorer på eller over kommunesnittet på alle områder, med unntak av mestring. Skolen 
har score på eller tett opp til Akershussnittet på alle områder. Det skiller kun 0,1 prosentpoeng 
på områdene faglig utfordring, trivsel, mestring, motivasjon og vurdering for læring. Det er 
gledelig å se at skolen igjen nærmer seg Akershussnittet på mange områder sammenlignet med 
fjoråret. Det er sammenfallende resultater mellom foreldrenes opplevelse av i hvilken grad 
elevene får støtte fra lærerne og elevene selv.  

Det er elever ved skolen som oppgir at de blir utsatt for mobbing. Når elevundersøkelsen ble 
publisert, ble resultatene til Gjerdrum kommune og barneskolene slått stort opp i media, hvor 
det fremkom at elevene i Gjerdrum mobbes mest på Romerike. For Veståsen skole er tallene for 
høye, men som tabellen over viser kan vi sammenligne oss med tall både på Akershus og 
nasjonalt nivå. Det er en del nye spørsmål i undersøkelsen inneværende år, derfor er ikke tallene 
fra fjoråret når det gjelder område mobbing direkte sammenlignbart. Skolen kan aldri slå seg til 
ro med, eller være fornøyd med, at det er elever som oppgir at de opplever krenkende atferd i 
skolen eller utenfor skolen for den slags skyld. Svært mye foregår nettbasert i dag.  

Skolen ser, i tillegg til utfordringer i skolegården, utfordringer knyttet til elevens oppvekstmiljø, 
holdninger til hva som er akseptabelt og greit fra voksnes side, opptreden på sosiale medier, 
konflikter i foreldremiljøet, inkludering i fritid og fritidsaktiviteter som en del av hele bildet. Det 
er derfor viktig at voksenmiljøet går sammen, står sammen, snakker sammen og bryr seg om 
oppvekstmiljøet til barnas beste. Skolen gjennomførte i etterkant av offentliggjøring av 
resultatene en meget vellykket nærmiljøkonferanse.  

Felles regler 4,4 4,2 4,3 4,3 

Trivsel 4,3 4,2 4,4 4,4 

Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1 

Utdanning og yrkesveiledning         

Støtte fra lærerne 4,4 4,2 4,4 4,4 

Motivasjon 3,9 3,8 4,0 4,0 

Vurdering for læring 3,9 3,8 4,0 3,9 

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4 

Mobbet av andre elever på skolen 1,3 1,6 1,3 1,3 
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Tiltak:  
 Skolen har hentet inn en representant fra barnevakten som har hatt et undervisningsopplegg 

på 7. trinn over flere økter. Fokus på nettvett har vært et prioritert område. 
 Systematisk jobbing med rutiner, oppfølging og avdekking av mobbing. 
 Inngått samarbeid med Konfliktrådet i de mest komplekse sakene. 
 Gjennomført sosiogram (klassetrivsel.no) på alle klassetrinn og drøftet resultatene i etterkant. 

Det er bestemt at dette skal gjøres to ganger i året fremover. 
 Bruke veilederkorpset i arbeidet med skolens kvalitetsutvikling videre. 
 Gjennomføre nærmiljøkonferanse minst en gang i året.  
 Fokus på relasjonsledelse gjennom systematisk bruk av observasjon, videoveiledning og 

skolevandring. 
 Inkludere elevene i større grad i samtaler hvor også foreldre er til stede når det oppstår 

situasjoner knyttet til uro, atferds utfordringer og krenkende handlinger som for eksempel 
mobbing. 

 Ta i bruk samarbeidsavtaler i enda større grad i arbeidet med endring av negativ atferd.  
(Involverer avtale om tiltak mellom skole, elev og foreldre). 

 Aktive og synlige trivselsledere i skolegården. 
Aktive, synlige og positive voksne i skolegården. 

 Etableretydeligere rutiner som er kjent for de voksne ved håndtering av krenkelser i skoletiden. 
 
Skolen har i sitt utviklingsarbeid laget milepælsplan i tråd med kommunale føringer knyttet til 
sektorplan for skoler og barnehager, og overordnet utviklingsplan, motivasjon og mestring. 
Herunder har skolen hatt hovedfokus på innføring av klasseplakater med kjennetegn knyttet til 
klasseledelse, relasjoner og foreldresamarbeid. I tillegg har skolen hatt fokus på 
elevmedvirkning knyttet til oppfølging i tråd med områder som utpekte seg i arbeidet med 
gjennomføringen av ståstedsanalysen. Skolen har deltatt i felles nettverk i utvidet ledergruppe. 
Skolen har også opp med erfaringsdeling og kompetanseheving knyttet til området 
relasjonsledelse. Alle lærerne har deltatt på kursrekka knyttet til temaet, hvor skolen også har 
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kjøpt i boka relasjonskompetanse i skolen. Lærerne har jobbet med refleksjonsoppgaver mellom 
samlingene og flere av verktøyene som både Marit O Lysebo og Jan Spurkeland hadde fokus på 
i sine foredrag er prøvd ut i lærerpersonalet. De 5 F-ene er tatt i bruk som verktøy/ 
refleksjonsgrunnlag for å bli bedre kjent med elever og foreldre. 

 
Skolen har satt seg som mål å ta i bruk radarhjulet som et verktøy fremover for å kartlegge/ 
bevisstgjøre lærerne og skolelederne på egen relasjonskompetanse i den hensikt å bli enda 
bedre. Arbeid med relasjonskompetanse vil fortsatt være et satsingsområde ved skolen fremover.  
Skolen har under utviklingsprosjektet motivasjon og mestring laget en egen utviklingsplan for 
temaet elevmedvirkning. I prosjektet har målet vært å styrke elevenes medvirkning, og på den 
måten også forbedre resultatene i elevundersøkelsen. Gjennom økt fokus på elevdeltakelse har 
både elver og lærere blir involvert i prosessen, for å fremme tiltak som har betydning. 
I løpet av prosessen har lærerne laget egne treningsmål, knyttet til sine klasser, for å styrke 
elevenes medvirkning. Skolens ledelse har fulgt dette opp i fellesmøter og medarbeidersamtaler.  
  
Foreldreundersøkelsen 

Undersøkelsen hadde en svarprosent på 39 %. Skolen valgte å invitere foreldre på alle trinn til 
og svare, samtidig som vi sa at foreldre som har søsken på flere trinn kunne begrense seg til å 
svare på sitt eldste barn. Mange familier har barn på flere trinn i skolen. Dette har nok påvirket 
svarprosenten. Skolen opplever, til tross for mange påminnelser, at svarprosenten er svært lav. 

Analyser av resultatene viser at foreldrene i stor grad er fornøyd med skolen. De svarer at barna 
trives svært godt, at elevene er motiverte for læring, at hjem-skole samarbeidet er godt, at 
elevene får svært god støtte fra lærerne og at lærerne har positive forventinger til dem (ingen 
score under 4,6), i tillegg til at elevmiljøet oppleves trygt og svarer at de opplever lite mobbing 
på skolen. De er svarer at de er svært fornøyd med samarbeid knyttet til dialog og medvirkning. 
På muligheten til å få kontakt med skolens kontaktlærer eller ledelse ved behov scorer de 
henholdsvis 4,9 og 4,8. Dette er skolen svært fornøyd med. Foreldrene opplever samarbeidet 
med personalet i SFO godt, at personalet er lydhøre for foreldres beskjeder og at de får 
tilstrekkelig informasjon om tilbudet.  

Foreldrene svarer at de er minst fornøyd med veiledningen de får om hvordan de bør følge opp 
lekser i ulike fag (3,6), arbeidsro i timene (3,6) og variasjon i aktivitetstilbudet på SFO. Dette er 
også i overensstemmelse med tilbakemeldinger som er kommet fra FAU. 

Tiltak: 
 Tett dialog og tett samarbeid med FAU/ SU. 
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 Tilrettelegge annerledes for å få økt svarprosent ved neste gjennomføring. 
 Følge opp nærmiljøkonferansen til høsten, gjennomføre workshops i alle foreldregruppene med 

spørsmål knyttet til foreldrerollen. 
 Gjennomføre ny nærmiljøkonferanse i Grunnskolens uke. 
 Jobbe for et utvidet aktivitetstilbud i SFO. 
 Gjøre forsøk med frokostservering fra 01.09. 2017. 

 Se på muligheten for gjøre SFO om til aktivitetsskole etter modell fra Oslo/ Drammen. 

 

Tilsyn 

Miljørettet helsevern på Øvre Romerike gjennomførte et omfattende tilsyn på Veståsen skole i 
desember 2016/ januar 2017. Tilsynet ble foretatt med hjemmel i Lov av 24. juni 2011 nr. 29. 
(Folkehelseloven) § 9 første ledd, jf. «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v» § 25. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten drives i henhold til krav som 
fremkommer av «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» 
Revisjonen omfattet internkontrollens innhold med vekt på organisasjon og ansvar, kartlegging 
og avvikshåndtering knyttet til  
§ 4. Internkontroll 
§ 13. Rengjøring og vedlikehold 
§ 19. Inneklima/luftkvalitet 
 
Skolen ble etter tilsynet miljøgodkjent uten at det ble funnet noen avvik. Det ble gitt 3 
anmerkninger.  
Det er gjennomført flere Radon målinger ved skolen, og resultatene ligger innenfor 
grenseverdiene.  
Det ble opplyst under tilsynet at det er noe vanninntrenging fra ventilasjonsanlegget på taket. 
Dette er sjekket i etterkant. Fuktighet oppstår på loft fra tid til annen. Taktekking og beslag er 
undersøkt, uten at det er registrert noen hull eller utettheter i taket. Det er mulig at årsaken er 
kondensproblem som oppstår ved spesielle værforhold/temperaturoverganger.  
På befaring i bygget ble det bemerket at enkelte panelovner ikke hang skikkelig på veggfestet og 
så ødelagte ut.  Panelovner med defekte veggfester er senere demontert. Det må finnes en mer 
robust monteringsmetode, med beskyttelsesgitter eller lignende. 
Tilsynet avdekket ingen mangler som krever retting og tilsynet ble avsluttet. Virksomheten og 
kommunen fikk gode tilbakemeldinger i oppsummeringsmøte i etterkant av tilsynet.  
 
Praksisfortellinger fra virksomheten  

Grunnskolens uke 
I samarbeid med FAU gjennomfører skolen årlig grunnskolens uke. I år var 
temaet «Nysgjerrigper» - med basis i Forskningsrådets metodikk med samme 
navn.   

Foreldrene/ FAU planlegger uka sammen med skolen: Foreldrene/ FAU bidrar 
inn i undervisningen med egen og ekstern kompetanse i alle klasser i løpet av 
uken: De bidrar med å skaffe utstyr og midler til det klassene trenger for å 
gjennomføre prosjektene. I år gikk startskuddet med storstilt felles åpning i 
skolegården. Elevrådsleder åpnet uken og Andreas Wahl viste spektakulære 
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forsøk som inspirasjon til temaet til stor glede og stort engasjement for skolens elever og lærere. 
Det var stor aktivitet gjennom hele uken. Nysgjerrigper metoden ble brukt som tilnærming 
gjennom hele uken. Elevenes tilbakemeldinger var svært gode. På 7. trinn gjennomførte elevene 
Storyline med utgangspunkt i temaer knyttet til energi og miljø. De laget egne bedrifter og stilte 
ut og presenterte resultatene sine på kveldsarrangementet i slutten av uken.  
Alle klasser hadde utstillinger tilknyttet de arbeidene de hadde gjort i løpet av uken. Flere 
gjennomførte forsøk også på kveldsarrangementet. Det var laget en natursti i skolegården. Flere 
steder i skolen var det mulighet å kjøpe middag, kaffe og kaker. FAU har bestemt at det er sjette 
trinn somholder kafeen på dette arrangementet. Inntekten fra denne dugnaden skal gå til 
finansiering av dette trinnest leirskoleopphold. 

Arrangementet var svært vellykket. 

 

  

Musikal og kor 
Et av tiltakene for økt trivsel i elevmiljøet har vært å få til et skolekor. En gang i uke er det lagt 
til rette for korøvelse på de øverst trinnene i storefri. Resultatet er positivt. Koret har opptrådt 
ved flere avslutninger på skolen.  

First Lego League 
Et tiltak for å øke interessen for realfag på sikt er å få i gang 
prosjekt First Lego Leage ved skolen. Skolen har kjøpt inn to 
tekno roboter, og har laget to treningsbaner for å få dette til. Vi 
fikk Jan Carsten Gjærløw fra kunnskapsbyen Lillestrøm og 
primus motor for prosjektet gjennom mange år til å komme til skolen og inspirere lærere og 
foreldre om hva dette er. En lærer som har holdt på med dette i flere år fra bråtejordet skole i 
Skedsmo holdt inspirasjonsforedrag for elever og foreldre.  Prosjektet ble et samarbeid mellom 
ildsjeler i foreldregruppa, skolens ledelse og utvalgte lærere. Det var mye jobb, men det var 
moro å se hvordan elevene etter hvert lot seg engasjere og inspirere. De var på skolen både på 
dagtid og kveldstid. De programmerte roboter, øvelseskjørte og forsket for å komme lengst 
mulig. I november deltok de to lagene fra Veståsen i konkurransen på Kunnskapsbyen 
Lillestrøm. Teknovest og Teknokongla. Teknovest ble nummer 7. Teknokongla kjørte 
finalerunde mot Anders engler, og ble nummer to. Fantastisk innsats og fantastisk læring for alle 
som deltok, også de voksne. Tilbakemeldingene fra både elever og foreldre er at det er mye som 
kreves av de som deltar, særlig m.h.t. til å sette av tid, men at skolen må fortsette å inspirere til 
deltagelse i dette, fordi det er så inspirerende og lærerikt. Skolen vurderer å melde seg på også 
neste gang, men muligens da bare med ett lag. FAU og SU ønsker at skolen skal gi elevene 
denne muligheten på nytt. Foreldrene vil bistå i arbeidet.  
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Bandyrink 

Til stor glede for elevene ved skolen blir bandyrinken sprøytet 
slik at det blir skøytebane til bruk i skolegården både i skole- 
og fritid. Dette er et populært tiltak og det brukes mye. 
Foreldrene legger ned mye arbeid og en stor innsats for at dette 
skal bli vellykket. For å bevare dekket i bandyrinken legges det 
en duk over før arbeidet med å sprøyte vann kan gjennomføres. 
Bildet viser positiv aktivitet for både store og små. 

Rehabilitering 
Skolen har gjennom rehabilitering fått oppgradert deler av skolebygget i denne perioden. 
Skolekjøkkenet har fått ny industrimaskin (oppvaskmaskin), samtidig som en liten ombygging 
gjør plass til 4 mot tidligere 3 mat- og helsegrupper.  
Det er lagt støydempende plater i taket på personalrommet. Det er satt inn dør i mellomgangen 
fra inngangspartiet og korridoren mot personalrommet. Dette for å hindre kuldetrekk. 
Flere klasserom, administrasjonsfløyen, musikkrommet og datarommet har fått nye gardiner. 
Det er lagt nytt gulvbelegg i korridoren mellom musikkrommet, via steingangen og bort til 
korridoren ved 1. klasse. Mange klasserom på de minste trinnene, samt deler av skolens fasade 
har blitt malt. 
 
 
Bokuke 
Det har blitt en tradisjon å gjennomføre bokuke på skolen. Ekstra fokus på lesing gjennom helle 
uken. Lesebingostafetter som gjør at elever leser både ute og inne, i vinduskarmen, under senga, 
på trappa, ved leirbålet, under stuebordet, i sandkassa, rett og slett over alt. Det inspirerer 
elevene. Det leses og skrives. Lærerne dramatiserer. Elevene blir kjent med ulike forfattere på 
ulike trinn.  Her er noen glimt fra oppstarten. 
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Noen glimt fra bokutstilling 1.trinn 

 

 
 
 
 
 
 
Tilstandsrapport Gjerdrum ungdomsskole 2016 

jerdrum ungdomsskole har plass, farger og 
rom som innbyr til trivsel og varierte 
læringsaktiviteter, men skolen er først og 

fremst elever og ansatte, som sammen skaper 
Gjerdrum ungdomsskole. Inneværende skoleår har 
vi 285 elever, 30 lærere, assistenter, sekretær, 
miljøkontakt, tre avdelingsledere og rektor. Vår 
visjon er å skape varig lærelyst. 

G 
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Samarbeidsutvalget, FAU, plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Elevrådet har kommet 
med innspill til rapporten.  
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Hovedtrekk i rapporten 

 Resultatene viser at elevene på 8. trinn presterer under nasjonalt snitt i engelsk og 
regning, mens de er på snitt i lesing. På 9. trinn presterer elevene litt under snittet i lesing 
og regning. I regning er bare 1 % av elevene på kritisk lavt nivå, og det er positivt, og 
lavere enn nasjonalt og i Akershus.  

 Eksamensresultatene i matematikk skriftlig, var svake, mens elevene fikk gode resultater 
i matematikk muntlig og samfunnsfag. 

 Grunnskolepoengene ligger litt under gjennomsnittet både nasjonalt og i Akershus, men 
høyere enn i del fleste ØRU-kommunene. 

 Gjerdrum har den laveste frafallsprosenten på videregående skole av kommunene på 
Øvre Romerike. 

 Andelen elever med spesialundervisning, har gått ned de siste årene, og var nede på 4,6 
% høsten 2016. 

 Utviklingen viser at elevene trives i noe mindre grad, at de opplever mindre støtte fra 
lærer, samt at motivasjonen er litt synkende. Elevene rapporterer om økende 
læringskultur og faglig utfordring.  

 Resultatene fra foreldreundersøkelsen viser at foreldrene opplever lærerne som mer 
støttende enn i fjor, og de har et bedre inntrykk av læringskulturen, selv om det er enkelte 
sider ved disse to temaene som skåres lavere enn nasjonalt.  

 Gjerdrum har de laveste tallene for mobbing på 10. trinn, blant alle kommuner på 
Romerike. 

 For første gang er det elever på 10. trinn som forserer engelsk på videregående nivå 1. 
 Skolen deltar i to piloteringer, en sammen med Norges idrettshøgskole og en med 

Microsoft. 
 Skolen har motivasjon og mestring som satsningsområde, og jobber blant annet med å 

øke de ansattes relasjonskompetanse. 
 

 

1. Resultater 

Nasjonale prøver  
Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken 
grad skolen har klart å utvikle ferdighetene til elevene i 
lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Prøvene på 
8. trinn forteller hvilke ferdigheter elevene har med seg 
fra barneskolen. Prøvene på 9. trinn måler elevenes 
utvikling det første året på ungdomsskolen, og det er bare 
lesing og regning som kartlegges på dette trinnet.  

8. trinn    
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Indikator og nøkkeltall 2016 Gjerdrum 
ungdomsskole Akershus fylke Nasjonalt 

Engelsk 49 51 50 

Lesing 50 51 50 

Regning 49 51 50 
 
Indikator og nøkkeltall 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Engelsk - Gjerdrum ungdomsskole 49 48 49 

Lesing - Gjerdrum ungdomsskole 50 47 50 

Regning - Gjerdrum ungdomsskole 50 49 49 
 

Engelsk  

 

Lesing
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Regning 

 

Resultatene viser at elevene på 8. trinn presterer under nasjonalt snitt i engelsk og regning, mens 
de er på snitt i lesing. Lesing hadde en «dupp» forrige skoleår, men er nå oppe igjen på samme 
nivå som i 2014/2015. I engelsk er 28 % av guttene på mestringsnivå 4 eller 5, mens det for 
jentene er bare 17 %. Samtidig er det flere gutter som er på et kritisk nivå (mestringsnivå 1), enn 
jenter – hhv 11,8 og 8,7 %. Omtrent de samme tallene finner vi for gutter og jenter i regning, der 
11,8 % av guttene og 6,5 % av jentene er på kritisk nivå, og for guttenes del, er det tallet en del 
høyere enn nasjonalt og i Akershus. I lesing er tallene mer jevne. 
 
 
9. trinn 
 
Indikator og nøkkeltall 2016 Gjerdrum 

ungdomsskole Akershus fylke Nasjonalt 

Lesing 53 55 54 

Regning 53 55 54 

 

Indikator og nøkkeltall 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lesing - Gjerdrum ungdomsskole 55 53 53 

Regning - Gjerdrum ungdomsskole 51 53 53 

 
Lesing 
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Regning 

 
 

På 9. trinn presterer elevene litt under snittet i lesing og regning. I regning er bare 1 % av 
elevene på kritisk lavt nivå, og det er positivt, og lavere enn nasjonalt og i Akershus. Vi har 
færre elever på mestringsnivå 4 og 5, enn dem vi sammenligner oss med, mens svært mange er 
på mestringsnivå 3. Som nasjonalt og i Akershus, har vi flere gode lesere blant jentene enn blant 
guttene.  
 
Resultatene er presentert i SU, elevrådet og FAU, og skolen jobber kontinuerlig med å 
analysere, følge opp og iverksette tiltak. Vi har også utarbeidet et årshjul for hvordan de 
nasjonale prøvene skal følges opp ved vår skole:   

Tiltak på systemnivå 
 Skolen deltar i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling», som blant annet 

handler om skolebasert kompetanseutvikling, for å utvikle elevenes grunnleggende 
ferdigheter i regning og lesing 

 To lærere har tatt videreutdanning i språk- og leseveiledning, og to lærere har tatt 
videreutdanning i matematikk 

 Skolen kjøper inn nye læreverk i norsk og matematikk 
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Tiltak på trinn 
 Lærerne kartlegger utfordringene for det aktuelle trinnet, og setter opp en plan for kurs, 

gjennomgang og oppfølging av temaer som elevene strever med 
 Foresatte på 8. trinn har fått tilbud om foreldrekurs, der de fikk gode råd om hvordan de 

kan støtte elevene i matematikkfaget 
 Lesekurs på alle trinn 

 
Tiltak på individnivå 

 Elever som skårer svakt på nasjonal prøve i lesing eller regning, får tilbud om kurs i 
grunnleggende ferdigheter 

 Elever som skårer veldig lavt, drøftes i ressursteamet og blir ytterligere testet, for å 
avdekke eventuelle lærevansker 

 Oppfølging fra faglærer 
 

Eksamensresultater 

Indikator og nøkkeltall Gjerdrum 
ungdomsskole Akershus fylke Nasjonalt 

Engelsk skriftlig eksamen 3,4 3,7 3,6 

Engelsk muntlig eksamen 4,1 4,5 4,5 

Fransk muntlig eksamen 3,4 4,4 4,3 

Matematikk skriftlig eksamen 2,8 3,4 3,3 

Matematikk muntlig eksamen 4,3 4,1 4,1 

Naturfag muntlig eksamen 3,7 4,3 4,2 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,2 3,5 3,5 

Norsk muntlig eksamen 3,9 4,5 4,4 

Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,4 3,3 3,2 

Kristendom, religion, livssyn og 
etikk (KRLE) muntlig eksamen 3,9 4,5 4,4 

Samfunnsfag muntlig eksamen 5,1 4,5 4,4 

 

Indikator og nøkkeltall, skriftlig 
eksamen 2011-2016 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Engelsk skriftlig eksamen - Gjerdrum 
ungdomsskole 3,6 3,9 3,7 3,5 3,4 

Engelsk skriftlig eksamen - Akershus 
fylke 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 

Matematikk skriftlig eksamen - 
Gjerdrum ungdomsskole 3,0 3,2 3,2 2,3 2,8 

Matematikk skriftlig eksamen - 
Akershus fylke 3,2 3,3 3,2 3,1 3,4 

Matematikk skriftlig eksamen – 
Nasjonalt 3,1 3,1 3,0 2,9 3,3 
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Norsk hovedmål skriftlig eksamen - 
Gjerdrum ungdomsskole 3,4 3,3 3,4 3,5 3,2 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - 
Akershus fylke 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen – 
Nasjonalt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - 
Gjerdrum ungdomsskole 3,1 2,9 3,5 3,0 3,4 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - 
Akershus fylke 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3 

Norsk sidemål skriftlig eksamen – 
Nasjonalt 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 

 

Når det trekkes fag til skriftlig eksamen, deles klassene i tre, og 1/3 (drøyt 30 elever) trekkes ut i 
hvert fag. Vi er fornøyde med at resultatet i norsk sidemål skriftlig er høyrere enn Akershus og 
nasjonalt, men det er jo likevel ikke veldig godt. Matematikk skriftlig var nedslående, selv om 
det var en halv karakter bedre i snitt, sammenlignet med 2015. Inneværende skoleår bruker vi 
noe mer ressurser i matematikk på alle trinn, for å gi mer oppfølging til elever som har behov for 
det.  
 
Til muntlig eksamen er det normalt åtte elever som kommer opp i det enkelte fag, så her er det 
tynt grunnlag for sammenligning. Vi er spesielt fornøyd med resultatet i matematikk muntlig, 
som står i sterk kontrast til resultatet skriftlig. Et snitt på 4,3 må sies å være veldig godt. Det 
aller beste resultatet har vi i samfunnsfag, med et snitt på 5,1, mot hhv 4,5 og 4,4 i Akershus og 
nasjonalt. Resultatene i fransk, naturfag, norsk og KRLE, skulle vi gjerne sett var bedre. Både 
eksterne sensorer og faglærere rapporterer at elevene våre har svært gode muntlige ferdigheter, 
og det kommer til uttrykk under muntlig eksamen. 
 
I forbindelse med avvikling av muntlig eksamen 2016, var 10 av våre lærere sensor på andre 
skoler. 
 
Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer, og benyttes som kriterium for inntak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
karaktersnitt multiplisert med 10.  
 
Indikator og nøkkeltall 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - 
Gjerdrum ungdomsskole 40,8 40,5 39,3 42,3 40,7 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - 
Akershus fylke 41,0 41,1 41,5 41,8 42,0 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt – 
Nasjonalt 39,9 40,0 40,3 40,7 41,1 

  

Illustrasjonen er hentet fra Folkehelseoversikt Gjerdrum kommune (30.11.16). 



6/18 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole - 15/00165-16 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole : Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016

38 

 

Vi ser at grunnskolepoengene i Gjerdrum varierer 
en del fra år til år, mens de er noe mer stabile i de 
andre kommunene. Elevene våre konkurrer om 
plasser i videregående både på Øvre og Nedre 
Romerike, og sammenlignet med ØRU-
kommunene, kommer de godt ut. De 
videregående skolene gir alltid gode 
tilbakemeldinger på Gjerdrumselever, både når 
det gjelder faglig og sosial kompetanse, og det, 
sammen med grunnskolepoengene, skal tilsi at 
våre elever er godt rustet for framtida, når de 
slutter hos oss. 

 

Søkerstatistikk videregående opplæring 2016 

62%

38%

Studieforberedende Yrkesfag 

Andel studieforberedende og yrkesfag 2016
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Nasjonalt søkte 52 % til studieforberedende utdanningsprogram, mens 48 % søkte yrkesfag. I 
Akershus var tallene hhv 67,4 og 32,6 %. Tallene for Gjerdrum ligger altså nokså nært tallene 
for Akershus.  
 
Gjennomføring i videregående opplæring 
Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge, er at alle elever og lærlinger, som er i stand 
til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre 
studier eller i arbeidslivet. Gjerdrum kommune innfrir det nasjonale målet om 75 % som 
fullfører og består. Andelen 
Gjerdrumsungdom som dropper 
ut, er på vei nedover, og 
Gjerdrum har også minst frafall 
av kommunene på Øvre 
Romerike.   
 
Tidlig i 2016 inngikk vi et 
samarbeid med Akershus 
fylkeskommune om å starte 
overgangen for noen elever 
tidligere enn vanlig. Det 
resulterte i at de hospiterte noen 
dager fast i videregående skole 
hele våren, og vi mener det 
gjorde overgangen enklere, og, 
forhåpentlig vis, vil det også 
bidra til at de gjennomfører og 
består. 
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2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015
Hele landet 25 25 24 24 23
Akershus 22 22 21 20 19
Ullensaker 30 27 28 27 26
Nes (Akershus) 29 29 28 31 27
Eidsvoll 30 30 29 27 26
Nannestad 37 37 36 31 30
Hurdal 24 25 30 30 28
Gjerdrum 24 24 26 23 22

Frafall i videregående opplæring (prosent)

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Skolebidragsindikator 
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Det er tidligere i rapporten beskrevet hva skolebidragsindikator er, og for ungdomstrinnet er den 
illustrert på denne måten.

 
Det er valgt å gjøre en sammenligning med de andre kommunene på Øvre Romerike, og med 
Nannestad kommune, spesielt. Tallene viser oss at vi ligger høyt i skolebidrag, og at det var en 
svak nedgang (0,1) fra 2012/2013 til 2014/2015. Vi kjenner ikke tallene verken før eller etter, så 
det er ikke mulig å si noe om utviklingen, annet enn at vi lå høyest i 2012/2013, og at både 
Ullensaker og Nes kommuner er på samme nivå som oss i 2014/2015.  
 
Spesialundervisning  
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Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016
Prosent 14.4 11.8 11.9 8.7 4.6

 

Andelen elever med behov for spesialundervisning, har gått ned de siste årene. En viktig årsak 
til det, er at vi bevisst har satset på mer tilpasset opplæring inne i klassene. 69 % av elevene som 
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får spesialundervisning, er gutter. Gjerdrum ungdomsskole har ikke egen avdeling for elever 
med særskilte behov, og det er heller ingen elever som får opplæring på alternative arenaer. 
Hovedvekten av elevene får spesialundervisning i små grupper i fagene norsk, matematikk eller 
engelsk, og flesteparten får spesialundervisning i størrelsesorden 76-190 årstimer.  I overkant av 
to lærerårsverk brukes til spesialundervisning. Seks elever får timer med assistent, som del av 
spesialundervisningen, og dette utgjør omtrent 1,88 årsverk. Flertallet av elevene med 
assistentbehov, får denne hjelpen i mer enn 271 årstimer. Det vil si at vi i liten grad gir 
assistenthjelp ved mindre behov. 

Skolen forsøker i noen grad å gjennomføre spesialundervisningen inne i klasserommet ved hjelp 
av tolærer. Vi tror at dette fører til bedre integrering og større læringseffekt for elever med 
spesielle behov. Vi fokuserer på å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy, og vi lærer elevene å 
bruke kompensatoriske hjelpemidler i undervisningen. Noen av elevene får intensive lesekurs, 
samt begrepstrening, som en del av spesialundervisningen. Dette har vist seg å ha god effekt, og 
kan være et fleksibelt og godt alternativ til ukentlige gruppetimer gjennom hele året.    

Sammen med PPT har det blitt utarbeidet nye rutiner for overgangen til ungdomsskolen, i tråd 
med nasjonale føringer. Dette innebærer at ungdomsskolen prøver ut tiltak innenfor ordinær 
undervisning, for å ivareta elever som har hatt spesialundervisning på barnetrinnet, i størst mulig 
grad. Hvis vi etter grundig kartlegging og utprøving ikke vurderer at eleven har tilstrekkelig 
utbytte av opplæringen, henvises eleven til PPT på nytt. De nye rutinene kan medføre at andelen 
elever med spesialundervisning som rapporteres inn på høsten, økes i løpet av året. Vi erfarer at 
flere elever må henvises til PPT i løpet av første året på ungdomsskolen.  
 
Forsering i engelsk 
Alle elever har rett på tilpasset opplæring, også de som er faglig sterke og trenger mer 
utfordringer. Inneværende skoleår tilbyr vi elever som presterer godt i engelsk, å følge 
undervisning og få sluttvurdering i 
engelsk for første klasse, 
studieforberedende utdanningsprogram i 
videregående skole. Dette er et 
samarbeid med Nannestad videregående 
skole, og en lærer derfra og en lærer fra 
GUS, samarbeider om gjennomføringen. 
17 elever begynte, og etter at noen synes 
det ble for krevende, er det nå igjen 
omtrent halvparten. De som har 
gjennomført, vil kunne fortette 
forseringen når de begynner i 
videregående skole, og på den måten få 
med seg flere fag enn det vanligvis er 
rom for. 
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2. Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen  
Resultatene fra Elevundersøkelsen viser 
elevenes subjektive oppfatning av egen 
læringssituasjon, på en skala fra 1 til 5, der høy 
verdi, betyr positivt resultat. Unntaket er 
indikatoren for mobbet av andre elever på 
skolen, der det er omvendt. Vi har valgt å 
presentere de offentlige indeksene, de som 
ligger ute på Skoleporten 
(www.skoleporten.no), og som er for 10. trinn. 
Indeksene for 10. trinn og for hele skolen er 
tilnærmet like. 91 % av elevene på 10. trinn 
svarte på undersøkelsen. 
 
 
 
 
Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Læringskultur 3,5 3,5 3,6 3,7 

Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,2 3,2 2,9 

Faglig utfordring 4,2 4,1 4,3 4,4 

Felles regler 3,8 3,7 3,8 3,7 

Trivsel 4,1 4,2 4,1 4,0 

Mestring 3,9 3,8 3,8 3,8 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,9 3,9 3,9 

Støtte fra lærerne 3,9 3,9 3,9 3,7 

Motivasjon 3,6 3,6 3,4 3,3 

Vurdering for læring 3,3 3,1 3,2 3,0 

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,2 4,2 

Mobbet av andre elever på skolen 1,3 1,2 1,4 1,2 

 
Det er svært liten utvikling i indeksene, og der det er noe, har den gått ned. Unntaket er 
læringskultur, faglig utfordring og mobbet av andre elever på skolen, som har en svak 
framgang.  
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Indikator og nøkkeltall høsten 2016 Gjerdrum 
ungdomsskole Akershus fylke Nasjonalt 

Læringskultur 3,7 3,8 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,3 3,3 

Faglig utfordring 4,4 4,3 4,2 

Felles regler 3,7 3,9 3,9 

Trivsel 4,0 4,2 4,2 

Mestring 3,8 4,0 4,0 

Utdanning og yrkesveiledning 3,9 3,8 3,8 

Støtte fra lærerne 3,7 4,0 4,0 

Motivasjon 3,3 3,5 3,5 

Vurdering for læring 3,0 3,2 3,3 

Støtte hjemmefra 4,2 4,1 4,0 

Mobbet av andre elever på skolen 1,2 1,3 1,3 

 

Sammenlignet med indeksene i 
Akershus og nasjonalt, er det små 
forskjeller på de fleste områdene. 
De områdene som kommer bedre ut 
enn nasjonalt, er Faglig utfordring, 
Utdanning- og yrkesveiledning, 
Støtte hjemmefra og Mobbet av 
andre elever på skolen.  

Skolen er ikke fornøyde med å være 
under snitt på så mange områder. 
Det er tre områder vi særlig ønsker 
å ta tak i, og det er også områder vi 
plukket ut etter forrige 
undersøkelse: Motivasjon, 
Læringskultur og Støtte fra lærer. 
Læringskultur har vi lykkes med å heve litt, mens de andre to indeksene har gått tilbake. Vi ser 
at flere må på banen når vi skal jobbe med dette, og vi vil gjøre det i samarbeid med elever, 
lærere og foreldre. Samarbeidsutvalget kan være riktig forum. 
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Motivasjon 

 
 
Vi vet at motiverte mennesker jobber mer målrettet, mer effektivt, mer helhjertet, og med mer 
initiativ enn dem som ikke er det, og her er elever intet unntak. Vi vet også at relasjonen mellom 
elev og lærer må være trygg og god, at det må være variasjon i undervisningen – samtidig som 
den er strukturert med god klasseledelse, og elevene trenger raske og oppmuntrende 
tilbakemeldinger. 
  
Læringskultur 

 
Sammenlignet med resultatene nasjonalt og i Akershus, har vi god arbeidsro i timene, og 
elevene våre synes det er like viktig å jobbe godt med skolearbeidet, som dem vi sammenligner 
oss med. God arbeidsro er en viktig faktor når elevene skal lære, og derfor jobber vi mye med 
det. Lærerne på hvert trinn har drøftet seg fram til felles ledelse som skal gjelde for skoleåret, i 
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alle timer og blant alle som underviser og er assistenter på trinnet. Ordensreglementet og 
dokumentene Klasseledelse og Relasjoner fra sektorplanen, ligger i bunnen, og elevsamtalen er 
et sentralt verktøy. Hensikten med felles ledelse, er, gjennom tydelig klasseledelse, å skape 
trygge og forutsigbare rammer for elevenes læringsarbeid. Her er utsnitt på fra 10. trinn sin 
felles ledelse.  

 

Den største forskjellen har vi i spørsmålet om lærerne synes det er greit at elever gjør feil fordi 
de kan lære av det. Dette er et resultat vi vil se nærmere på. Er vi for opptatt av sluttproduktet og 
vurdering av det, og for lite av prosessen?  

Støtte fra lærer 
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Våre lærere jobber tett sammen med elevene, og de bruker elevsamtaler systematisk, så vi er 
veldig interessert i å finne ut hvorfor elevene ikke opplever mer støtte enn de gjør. Dette er ikke 
områder vi kan ligge så langt under snittet for Akershus og nasjonalt. Blant annet handler det om 
relasjoner mellom elev og lærer. 
 
Relasjonskompetanse er et satsningsområde for alle Gjerdrumsskolene i 2017, og der lærer vi 
blant om hvordan vi kan bruke De fem F-ene (Spurkeland) for å bli systematisk bedre kjent med 
elevene, og Relasjonskompetansens radarhjul (Spurkeland), for å bli kjent med hvor våre styrker 
og svakheter ligger.  
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Elevmiljøet på GUS er svært godt! Vi har det gøy, ler og støtter hverandre i vrange situasjoner. Og hverdagen består av mer enn bare skole, så vi arrangerer Halloween på skolen, med dans, konkurranser og gøy. Og vi lager årbok, sånn at vi har noe gøyalt å titte i om klassen/skolen.Elevrådsrepresentant

Mobbing og krenkende atferd 
Dette er et område vi har mye fokus på, og det er derfor gledelig å se at vi har betydelig lavere 
tall enn både nasjonalt og i Akershus.  
 
 

 
Vi har også de laveste tallene blant alle kommunene på Romerike.  
 

 
 
I etterkant av offentliggjøring av resultatene, ble det i media framstilt som om vår skole har et 
større mobbeproblem enn tallene tilsier. Elevrådet fant det svært urettferdig at det ble framstilt 
sånn, og derfor skrev de et leserinnlegg de fikk på trykk i Romerikes blad.  
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Kommunehelsa statistikkbank 
Denne statistikken er hentet fra Ungdata-undersøkelsen, og viser at 10. trinn i Gjerdrum ligger 
høyt på trivsel, høyest blant ØRU-kommunene, og høyere enn både Akershus og nasjonalt. 
Diagrammene er hentet fra Folkehelseoversikten for Gjerdrum kommune (30.09.16). 
Resultatene samsvarer godt med resultatene fra Elevundersøkelsen.  

Vi er stolte av elevrådet vårt, og det 
engasjementet de viser, og vi fortsetter arbeidet 
sammen med dem.
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Foreldreundersøkelsen  
Undersøkelsen hadde en svarprosent på 41 %, og det er litt lavere enn forrige skoleår. Det er 
omtrent like mange som har svart fra hvert trinn.  
 
Foreldreundersøkelsen har ikke indekser over hovedtemaer, slik som elevundersøkelsen, men vi 
kommenterer noen sentrale funn. Det er tydelig at foreldrene ønsker mer veiledning fra skolen i 
hvordan de kan hjelpe elevene med skolearbeidet. Vurderingspraksis er også et område 
foreldrene skårer relativt lavt. De ønsker at det settes inn støtte og hjelp på et tidligere stadium 
når en elev strever faglig. Dette er også noe som lærerne har påpekt, og som er tatt inn 
i utviklingsplanen vår. Foreldrene skårer omtrent som nasjonalt når det gjelder elevmedvirkning, 
men dette er generelt en ganske lav skår, så det er viktig at skolen legger til rette for at elevene 
skal oppleve mer medbestemmelse og reell påvirkning i egen opplæring. 
Foreldrene opplever lærerne som mer støttende enn i fjor, og de har et bedre inntrykk av 
læringskulturen, selv om det er enkelte sider ved disse to temaene som skåres lavere enn 
nasjonalt. Foreldrene er fornøyde med skolehelsetjenesten, det fysiske miljøet og materiellet. 
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Til sammen gir disse undersøkelsene mye kunnskap om hvordan ungdommene våre har det, og 
hva skolen kan bli bedre på. Både elevrådet og FAU har drøftet undersøkelsene, før SU/SMU 
hadde saken på agendaen 21.03.17.  SU/SMU sier blant annet: 
 

SU/SMU hadde en god drøfting rundt resultatene av årets elevundersøkelse. SU/SMU er 
ikke fornøyd med at resultatene ligger under snittet på nesten alle områder, og ønsker 
endringer. Skolen må bli flinkere til å identifisere problemene og sette inn tiltak, og 
deretter evaluere de tiltakene som er satt inn. De områdene skolen har tatt tak i, er støtte 
fra lærere, læringskultur og motivasjon, og SU/SMU støtter dette. Eleven spilte inn at 
praktisk og variert opplæring er veldig viktig. Selv om resultatene viser at skolen har lite 
mobbing, må antimobbearbeidet fortsette som før. Mobbeproblematikken på neste års 8. 
trinn, er stor, og det må legges en god plan for overgangen til ungdomsskolen. MOT vil 
være en sentral samarbeidspartner. 
God kommunikasjon mellom elever, foreldre og skole, er av avgjørende betydning. Det 
er viktig at alle spiller på lag, og at vi minner hverandre om at vi må snakke skolen opp. 
 

FAU har hatt et møte med kommunalsjefen og skolen, og bedt om å bli involvert i planlegging 
og gjennomføring av neste års foreldreundersøkelse, og skolen vil legge til rette for dette.  
 
Skolen tar resultatene med seg i det videre arbeidet med utviklingsområder for neste skoleår. 
     
MOT 
MOT betyr mye for Gjerdrum ungdomsskole. MOT til å leve, MOT til 
å bry seg, MOT til å si nei. Gjennom MOTivatørene (ungdommene), 
med god hjelp av de voksne MOTcoachene, settes positivt skolemiljø 
tydelig på agendaen. Hvert år utdannes det nye MOTivatøre, slik at de 
er en god gjeng fra 9. og 10. trinn. På bildet er de på todagers skolering.  

 
MOT bidrar blant annet til en god og trygg 
overgang fra barneskole til ungdomsskole, ved å 
besøke 7. trinn på våren og følge dem opp med 
fadderaktiviteter gjennom høsten på 8. trinn. 
Ellers arrangerer de MOT til å glede-dagen hver 
høst, og de deltar i arrangering av blant annet 
aktivitetsdager og StarGUS.  
 
MOTcoachene har timer med alle klasser, der 
faste tema er på agendaen, blant annet trygghet, 
tilhørighet, drømmer, samhandling og offensiv 
fremtidstro. De arrangerer også foreldremøte på 
8. trinn og dialogmøte mellom elever og 

foreldre på 9. trinn. Etter siste møte på 9. trinn, fikk MOTcoachen denne tilbakemeldingen fra 
en forelder:  
 

Jeg vil bare si at det du holder på med der, er fremragende, på alle måter. Møtet i går 
var svært godt lagt opp, profesjonelt og samtidig vennlig ledet, og innholdsmessig klokt 
og til ettertanke – for både ungdom og foreldre. Kommunens befolkning er særdeles 
privilegert som har en skole som dette for ungdomstrinnet. 
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MOT til å glede-dagen og Manifest mot mobbing 
MOT til å glede-dagen arrangeres samtidig med 
høytidelig underskriving av Manifest mot mobbing. 
Dette er en årlig markering på høsten, med musikk, 
appeller, en felles symbolsk handling for å markere 
vennskap og samhold, samt underskriving av 
manifest mot mobbing.  
 
I år var fokuset vennskap og inkludering, og dagen 
startet med at MOTivatørene møtte oss med boller 
og kakao da vi kom om morgenen, ja, de serverte 
også foreldre i bilene. Deretter hadde vi et 
arrangement i Campus, elever og ansatte dannet vennskapsring rundt skolebygget, og vi hadde 
underskriving av manifestet:  
 

Som elev ved Gjerdrum ungdomsskole vil jeg bidra til å skape et godt skolemiljø. Det 
betyr at vi sier nei til mobbing. Skolen vår skal være et trygt sted å lære, der alle 
opplever vennskap og respekt, og jeg tar 
ansvar for å bidra til dette. Jeg vil også si 
ifra hvis jeg opplever mobbing eller 
uakseptabel oppførsel. 

 
Vi setter stor pris på at både ordfører, kommunalsjef, 
FAU-leder og elevrådsleder deltar i markeringen. 
Det bidrar til å synliggjøre hvor viktig det er at alle 
samarbeider for å skape et trygt og inkluderende 
læringsmiljø.  
 

Foreldrekommentarer, da de fikk servert boller og kakao i bilen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YouMe  
YouMe (Young Mentors) er et tiltak i regi av Akershus idrettskrets, i samarbeid med utvalgte 
ungdomsskoler og idrettslag, og Gjerdrum ungdomsskole har deltatt i dette programmet siden 
2009. Hensikten med YouMe er å skape mer aktivitet for alle i skolen, og å skolere flere ledere 
til idretten. YouMe står for Young Mentors – unge ledere. Navnet indikerer at YouMe-lederen 
skal være inkluderende, og dermed lære seg å tenke "You and Me". YouMe-leder er altså ikke 
bare en fin tittel, men innebærer også et ansvar for å gjøre det man kan for å forbedre sine 
omgivelser – om det er på skolen eller i idrettslaget.  

Det serveres til og med ved 
bilene - for en fantastisk start 
på dagen. I dag blir det gøy å 

være revisor, til og med.

Det var ordentlig 
koselig! Fikk servert 
kakao i bilen. Smilte 

nesten helt til Oslo jeg. 
En fantastisk start på 

dagen.

Veldig 
hyggelig 

morgenstund 
med servering 
til foreldre og 
søsken i bilene 

- tusen takk. 
Godt MOT-

arbeid!

Det var kjempekoselig 
og godt. Dagen ble fort 

mye gladere.



6/18 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole - 15/00165-16 Virksomhetsbesøk på Gjerdrum ungdomsskole : Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerdrum 2016

53 

Hvert år søker elever fra 9. trinn om å bli YouMe-leder, og etter intervjuer, plukkes det ut åtte 
elever, som blir ledere når de kommer på 10. trinn. Sammen med to lærere, har de ansvar for å 

planlegge og gjennomføre aktiviteter for 8. trinn. De 
har ukentlige timer i idrettshallen, og de arrangerer 
blant annet Åpen hall og pizzakveld, og de er 
medarrangører på StarGUS og skolens aktivitetsdager. 

 «YouMe har vært veldig lærerikt og gøy, og jeg har 
blitt kjent med mange nye mennesker. Jeg har også fått 
føle på det å være en leder og et forbilde. Jeg har lært 
meg å se alle og bli tryggere på meg selv, og også 
hvordan jeg kan være den beste versjonen av meg selv 
og få andre til å være det.» (tidligere YouMe-leder) 

 
 

StarGUS 
StarGUS er vår årlige, uhøytidelige 
talentkonkurranse, som arrangeres av MOT, 
YouMe og Elevrådet i fellesskap. Dette er 
årets happening for store og små, der 
elevene får en mulighet til å stå på scenen og 
vise frem talentet sitt for hele skolen. Å heie 
frem flotte medelever, som tør å dele 
drømmen sin med andre, gir samhold, 
fellesskap og identitet, og vi er spesielt stolte 
av skolen vår denne dagen. Etter audition, 
generalprøve og konsert, står det slutt igjen 
en vinner på scenen. I 2016 gikk bandet 
«Unchained» av med en velfortjent seier. Vi 
hadde også besøk av Håkon Smeby, en tidligere Gjerdrumselev, som fortalte hvordan han hadde 
skiftet kurs i livet for å forfølge den store drømmen om å bli skuespiller.  
 
Skolebygg og uteområde 
Elever og ansatte er stolte av den flotte skolen vår. Vi har lite hærverk, men vi ser at åtte års 
drift setter spor. Vi ser et behov for raskere reparasjoner og utbedringer både ute og inne. Skolen 
leier ut deler av arealet på kveldstid, og det er naturlig at dette medfører mer slitasje. Skolen har 
blitt den møteplassen i bygda som vi ønsket, og uteområdet benyttes i stor utstrekning på 
kveldstid, både til organiserte og uorganiserte aktiviteter.  
 
Flytskjemaer 
For at alle ansatte skal være trygge på hvor de skal henvende seg når elever trenger hjelp av 
forskjellig slag, og for å kvalitetssikre arbeidet, har vi utarbeidet flytskjemaer på områdene 
atferd, bekymringsfullt fravær, tilfredsstillende læringsutbytte og utfordringer med psykisk eller 
fysisk helse.  
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Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen 
Norges idrettshøgskole (NIH) gjennomfører skoleåret 2016/2017 et intervensjonsprosjekt blant 
elever på 9. trinn, og, som en av sju skoler, har Gjerdrum ungdomsskole fått være en del av 
prosjektet. En intervensjon betyr i praksis at en innfører noe nytt, som man deretter måler 
effekten av. Hensikten er å evaluere om økt fysisk aktivitet og kroppsøving har innvirkning på 
elevens læring og læringsmiljø, samt fysiske- og psykiske helse. Prosjektet gjennomføres på 
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, og er en pilotstudie for et større 
nasjonalt prosjekt.  
 
Modellen vi tester ut, er en modell forankret i forskning på fysisk aktivitet og helse, og i nyere 
teorier om ungdoms atferd og utvikling, samt i en styrkebasert teori om ungdom. Modellen 
betrakter den unge som den viktigste drivkraften i sin egen utvikling, og samspillet mellom den 
enkelte og fellesskapet skal stå sentralt. Den tar utgangspunkt i at alle unge er forskjellige, og at 
alle unge har en eller annen form for kompetanse som kan anvendes. Videre er den en øvelse i 
selvorganisering og selvregulering, og all aktivitet er interessebasert. 
 
To skoletimer i uka er viet til 
prosjektet. Timen som heter 
Meet, er en time hvor elevene 
har dannet grupper på tvers av 
klasser, ut i fra interesse for 
aktivitet. I denne timen lager 
elevene planer for hvordan de 
skal gjennomføre aktiviteten, 
både langsiktig og kortsiktig. 
Etterhvert som planene er på 
plass, bruker de timen til å være 
i bevegelse. I timen som heter 
Move, gjennomfører de den 
selvvalgte aktiviteten og er i bevegelse. Move ligger på slutten av skoledagen, slik at det vil 
være mulig å bedrive aktiviteten utover ettermiddagen, hvis ønskelig. 
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Meet & Move har først og fremst en sosial profil, med fokus på "venner i bevegelse". Det 
forventes en effekt på sosialt miljø og tilhørighet, selvoppfattelse og andre indirekte mål på 
psykisk helse, læringsklima, forhold til fysisk aktivitet og kroppsøving, samt læringsutbytte i 
kroppsøvingsfaget. 
 
Så langt har vi bare positive opplevelser. Vi ser elevene blir engasjerte når de selv får være med 
å bestemme i større grad, og de har åpnet øynene for at fysisk aktivitet kan være mye mer enn 
det de har opplevd så langt. Vi ser fram til evaluering og konklusjon.  
 
Les mer her: https://utdanningsforskning.no/artikler/effekten-av-fysisk-aktivitet-i-skolen--
mange-uavklarte-sporsmal/  
 
Miljøteam 
Miljøteamet består av helsesøster Hanne S. Navestad, miljøkontakt/LOS Gudmund A. Kogstad 
og sosiallærer Maren Røse Snerlebakken. Formålet er å samarbeide tverrfaglig for et godt 
psykososialt miljø, både på individ- og gruppenivå. De bidrar med samtaler – individuelle og i 
grupper, hjelp ved helsemessige utfordringer, og observasjon og veiledning for lærere, 
assistenter og foresatte.  
 
LOS 
Skolen deltar i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppfølgings- og 
losfunksjoner for ungdom. Formålet med ordningen er å legge til rette for mer samordnede tiltak 
og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes 
skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det, bidra til å bedre skoleprestasjonene 
og øke gjennomføringen i videregående opplæring. Skolens miljøkontakt, Gudmund A. 
Kogstad, er vår LOS og leder av prosjektet, og helt konkret, jobber han med enkeltelever som 
trenger ekstra oppfølging for å komme seg på skolen og få et læringsutbytte. Prosjektet er 
treårig, og varer til høsten 2017. Det søkes på nytt, men i følge kriteriene som er gitt, vil 
kommuner som ikke har fått midler tidligere, bli prioritert. 
 
Aktivitetsdager 
I løpet av et skoleår gjennomfører vi 
aktivitetsdagene GUS-lekene, Vinteraktivitetsdag 
og Sommeraktivitetsdag på tvers av trinn, samt at 
trinnene blant annet arrangerer sine egne 
skogdager.  
 
GUS-lekene består av forskjellige aktiviteter, som 
60 m, høyde, lengde, basketstraffer, landhockey, 
ball i bøtte og lego.  
 
Vinteraktivitetsdagen har aktiviteter som langrenn, 
aking, pilking og alpint, alt etter hva været tillater. 
I 2016 ble det planlagt en helt annen dag, med 
både åpnings- og medaljeseremoni, og aktiviteter 
som akemattestaffett, snørugby, skiskyting og tautrekking, men været satte en real stopper for 
det, og vi ikke gjennomført noe. 
 
På sommeraktivitetsdagen får elevene velge om de vil være på skolen og ha en tradisjonell 
balldag, eller om de heller vil ha aktiviteter i skogen. Alle disse dagene er verdifulle i arbeidet 
mot mobbing og for et godt elevmiljø.  
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Samarbeid med Ungt entreprenørskap 
Dette er et samarbeid vi har hatt i mange år, og alle 
elever gjennomfører elevbedrift på 9. trinn. Det er 
veldig mye læring i å etablere, gjennomføre og 
avslutte en bedrift, og vi håper og tror det tenner en 
gründergnist i elevene. Hvert år er det kåring av de 
beste bedriftene, etter gitte kriterier, og de får tilbud 
om å delta på GründerExpo på Norges varemesse.   
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Utdanningen skal gi elevene 
lyst på livet! Utdanningen er 

selve livet.
John Dewey

3. Utviklingsarbeid 
 
Motivasjon og mestring 
Vi er fortsatt en del av den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling 
(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/) , 
og dette året er fokuset motivasjon 
og mestring – med eleven i sentrum. 
Hvordan kan vi utvikle en 
læringskultur der flere elever 
opplever mestring og økt 
motivasjon? Både god klasseledelse 
og gode relasjoner elev-lærer, er 
sentrale faktorer for å lykkes, og 
plakatene fra sektorplanen henger i 
klasserommene, og er i aktiv bruk. 
 
Vi begynte skoleåret med et foredrag 
av Lars Arild Myhr, som er 
assisterende senterleder og 
høgskolelektor ved Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning 
ved Høgskolen i Hedmark. Temaet hans var motivasjon og mestring. Her deltok alle ansatte i 
skolene i Gjerdrum. Sånn var det også da vi hadde en hel planleggingsdag med Mia Børjesson, 
som snakket om temaet Motiverende samtaler.  
 
Videre har vi jobbet med sammenhengen mellom spesialundervisning, tilpasset opplæring og 
ordinær undervisning, og vi prøver inneværende skoleår ut en ordning med en ekstra lærer noen 
timer i uka i norsk, engelsk og matematikk. I 
skrivende stund er dette ikke evaluert. Vi har også 
brukt en del tid på å oppdatere de lokale 
læreplanene, med økt fokus på grunnleggende 
ferdigheter, arbeidsmåter og vurdering for at elevene 
skal oppleve motivasjon og mestring.   
 
Seint på høsten begynte vi arbeidet med 
relasjonskompetanse, og alle ansatte har hatt tre foredrag med Marit Onshuus Lysebo og Jan 
Spurkeland fra www.relasjonskompetanse.no. Alle lærere har satt seg individuelle treningsmål, 
skal observere hverandre, og deretter dele erfaringer. I tillegg har lederne hatt halvdagskurs med 
Sjur Langeland om samme tema. Arbeidet fortsetter utover våren 2017.    
 
Veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet 
Det er tidligere i rapporten skrevet om at Gjerdrum kommune får veiledning fra Veilederkorpset 
i Utdanningsdirektoratet, for å styrke vårt utviklings- og endringsarbeid. De har vært på flere 
besøk i løpet av 2016. I tillegg til samlinger kommunevis og sammen med Aurskog-Høland 
kommune, har vi også hatt besøk av dem på vår skole. Blant annet har vi fått hjelp til å prioritere 
utviklingsområder for skoleåret 2016/2017. I den prosessen var både elever, foreldre og lærere 
involvert, slik at vi sikrer bred forankring og enighet om hvor skoen trykker og hva skolen 
trenger å jobbe mer med. Drøftingene i personalet, Elevrådet, FAU og SU/SMU ble gjort våren 
2016, og til grunn lå resultater og analyser fra blant annet nasjonale prøver, elev- og 
foreldreundersøkelsen, grunnskolepoeng (eksamens- og standpunktkarakterer), 
medarbeiderundersøkelser og en egen ståstedsanalyse som lærerne gjennomførte. Lærerne pekte 
på områdene motivasjon og mestring, rask oppfølging av elever som strever faglig, og god 
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håndtering av mobbing og krenkelser som ønskede satsningsområder. Elevene løftet fram 
motivasjon og mestring, elevenes relasjon til lærerne, samt praktisk, variert og kreativ 
undervisning, som viktige områder å jobbe med. FAU ønsket at skolen skal ha mobilregulert 
hverdag som sitt satsningsområde. Vi kunne ikke jobbe med alt dette på en gang, så 
Veilederkorpset bisto oss i den videre prioriteringen.  

 
 
Ledernettverk mellom Gjerdrum, Nannestad og Hurdal kommuner 
Når vi er den eneste ungdomsskolen i kommunen, er det viktig for oss å ha et nettverk med 
andre kommuner. Det er etablert et ledernettverk mellom Gjerdrum, Nannestad og Hurdal 
kommuner, som møtes 4-5 ganger i året. Yngve Rønning, utviklingsveileder i Akershus 
(Ungdomstrinn i utvikling), har vært en viktig støttespiller i dette nettverket, og har stått for det 
faglige innholdet, i samarbeid med vår rektor. Agenda for en samling, kan for eksempel være:  

 Tid er en knapphetsressurs i skolen. I et utviklingsarbeid blir det derfor særlig viktig å stille 
spørsmålet: Hvordan bruker vi tiden vår? Lærende organisasjoner er kunnskapsutviklende. 
Derfor bør vi se på om samarbeids- og møteformene våre legger til rette for kunnskapsutvikling 

 Reflektere rundt egen praksis sett i forhold til forskning og de andre skolenes praksis 
 Definere hva neste skritt for skolens ledelse blir for å forbedre egen praksis 

 
Like viktig som det faglige innholdet, er det å kunne dele og drøfte konkrete situasjoner og 
utfordringer vi står ovenfor. Nettverket fortsetter i 2017. 
 
Kurs og kompetanseheving 
Èn lærer deltar i det nasjonale programmet for veiledning og mentoring i lærerprofesjonen, og 
èn får stipend for å gjennomføre praktisk-pedagogisk utdanning. En av avdelingslederne tar 
rektorutdanning, og to lærere studerer hhv skoleledelse og master i KRLE.  
 
Alle som underviser i kroppsøving, har hatt livredningskurs i vann, og flere av dem har hatt kurs 
i bruk av hjertestarter. Nyutdannede lærere, i år er det tre, deltar på fem skoleringssamlinger i 
løpet av skoleåret. Dette er et samarbeid med Nannestad og Hurdal kommuner. Tre ansatte har 
hatt opplæring i bruk av Office365, et samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike, og 
disse har igjen gitt opplæring til de ansatte. En avdelingsleder har vært på kurs i Læring på 
digitale flater, og miljøkontakten/LOS har deltatt på kurs i Sårbare unge og læring. 
Miljøkontakt/LOS og en avdelingsleder har vært på konferanse om skolevegring. Hele ledelsen 
har deltatt på opplæring i helsefremmende ledelse, i kommunal regi.   

Veilederkorpset var på besøk i MOT 
sin Drømmeuke, og måtte selvfølgelig 
skrive på Drømmeveggen.
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4. Annet 
 
Elevmedvirkning i kommuneplanarbeidet  
Elevene ved GUS har kommet med innspill til 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  
Dette er gjort gjennom et opplegg i flere trinn. 
Først fikk hvert trinn en introduksjon til 
samfunnsplanlegging, medvirkning og 
kommunale planprosesser av ordfører og 
samfunnsplanlegger fra 
kommuneadministrasjonen. Deretter ble det 
gjennomført et opplegg klassevis, hvor elevene 
skulle besvare spørsmålene:  
Hva er det beste med å bo i Gjerdrum? og  
Hva kan bli bedre for barn og unge i Gjerdrum? 
Spørsmålene ble besvart individuelt eller i 
grupper, og når alle hadde kommet med sine 
forslag, ble klassens forslag prioritert gjennom en 
runde med avstemming.  Klassene valgte så to 
representanter, som tok klassens forslag med 
videre inn i en tilsvarende avstemming for hele 
skolen.  Forslagene med flest stemmer fra alle 
klasserepresentantene, ble presentert som innspill 
til kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjonen 
ble gjort av tre valgte elevrepresentanter fra 9. 
trinn, under et møte i kommuneplanutvalget.  
 
Innspillene fra GUS kom i en tidlig fase av 
planleggingen, for at det skal være reell mulighet 
til å påvirke temaer og målsetninger i 
kommuneplanen. Det var mange engasjerte 
ungdommer som hadde meninger om hvordan de 
ville ha det i kommunen sin, og det lover bra for 
fremtidig samfunnsengasjement. 
 
Innføring av Office365 og deltakelse i pilotering fra Microsoft 
Høsten 2016 tok alle elever og ansatte i skolene på Øvre Romerike i bruk Office365, eller 
Digirom, som vi har valgt å kalle det på Øvre. Både elever og ansatte har med dette fått «sin 
egen sky», slik at de har filene sine tilgjengelig på skolen, hjemme og andre steder de har tilgang 
til datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Vi har hatt opplæring av superbrukere sammen med 
de andre ØRU-kommunene, og deretter har disse stått for opplæringen av ansatte. Alle brukerne 
har mulighet for å laste ned officepakka på inntil fem enheter; pc, mac, nettbrett og smarttelefon, 
og det gir veldig gode muligheter for databruk, både hjemme og på skolen.  
 
Dette er en stor digital satsning på Øvre Romerike, som blant annet har vært sak i Eidsvoll 
Ullensaker blad: http://eub.no/nyheter/starter-felles-dataloft-i-grunnskolen-pa-ovre.    
 
I forbindelse med denne innføringen, har vi fått lov å delta i en pilotering fra Microsoft, som den 
eneste skolen i Norge. To av våre lærere tester, sammen med klassen sin, om Microsoft 
Classroom bedrer samhandling med elever, kan være effektiviserende for elever og lærere, om 
løsningen fungerer i norsk (og ikke amerikansk) skole, og om den etter hvert kan erstatte den 
digitale læringsplattformen itslearning. Lærerne sender innspill og forslag til forbedringer og 
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tilpasninger til Microsoft via DGI. Dersom våre erfaringer er gode, regner vi med at Classroom 
kommer på det norske markedet etter hvert. https://www.youtube.com/watch?v=gdbrQFT1eo0  
 
Praksisskole 
Vi er praksisskole for studenter som tar lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo, og vi hadde 
to grupper her i noen uker i 2016. I tillegg hadde vi en student fra Høgskolen i Hedmark.  
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Arkivsak-dok. 17/00082-7 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 09.04.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling
av revisjon av selskapsavtalen og

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i
valgperioden.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Romerike Krisesenter IKS, rapport fra
Romerike revisjon IKS av januar 2018 

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften,
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas.
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 25. september 2017, sak 36/17. 

Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie
eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn.  

I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens funn og 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten.  

Sak 7/18



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS

 

  
2 

Oppfølging av forrige eierskapskontroll 
 
Problemstilling 1: I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS fulgt opp 
 
Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom 
eierne i en egen prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal 
være organisert som IKS inntil videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette punkt. 
 
Eierskapskontrollen har imidlertid avdekket andre funn. Pr. i dag har selskapet ingen 
oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig vedtatt i alle 
kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne 
søk på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne 
alle kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. 
Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i representantskapet. 
 
Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen 
rutine for automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved 
behandling av alle saker som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre 
at det er hensiktsmessig at selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den 
enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med sakshenvisning. 
 
Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. 
Møtet avholdes en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved 
behov. Revisjonen får opplyst at eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det 
skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere utfordrende eierstyringsspørsmål 
har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig sak oppstår tas 
den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 
representantskapsprotokollen. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 
representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i 
ytterste konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. 
Videre har noen eiere kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer 
siden man ikke har fått forberedt sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter 
at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som omtalt ovenfor. 
 
Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi 
fra de 14 eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine. 
 
Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de 
ønsker i tillegg til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og 
årsrapport. Selskapet lager nå egen statistikk på blant annet brukerdøgn som legges 
frem for eierne.  
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Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes 
til eierne seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene 
revisjonene har fått oversendt er udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer 
at frister overholdes. 
 
Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og 
implementert.  
 
Eierskapskontroll 
 
Problemstilling 2: Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger 
som er satt fra eiernes side? 
 
Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige 
eierskapskontroll. Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er 
innenfor rammene av selskapets formålsbestemmelse. 
 
Problemstilling 3a: Organisering og ressursbruk - Hvordan er virksomheten i 
selskapet organisert? 
 
Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Problemstilling 3b: Organisering og ressursbruk - Hvordan bruker krisesenteret sine 
ressurser? 
 
Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per 
innbygger) er noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per 
innbygger) i 2016. Bemanningen kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente 
anbefalinger. 
 
I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en 
sammenligning med sju andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte 
mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per 
tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå målsettingen om ytterlige å øke 
antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det seg at 
fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016 
målt per tusen innbyggere. 
 
Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned 
fra 2015 til 2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng 
med åpningen av nytt krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre 
krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 
 
Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom 
kommunestørrelse og bruken av krisesenteret.  
 



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS

 

  
4 

Problemstilling 4: I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter. 
 
I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen 
spørsmålet om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå 
som kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme 
deflator som kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Andre 
behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må 
selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg. 
 
Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må 
dekke sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets 
handlingsrom vil etter hvert framstå som svært begrenset og det er heller ingen 
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette spørsmål som 
eierne bør ta stilling til. 
Hvis selskapet har et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige 
svingninger og uforutsette hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for 
likviditet og egne fondsmidler og ta dette opp med eierne. 
Størrelsen på et disposisjonsfond er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Uttalelser til rapporten 
 
Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og 
daglig leder (eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på 
foreleggelse følger som vedlegg til rapporten og kommenteres i sammendraget foran 
i rapporten. 
 
Revisjonens anbefalinger 
 
Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette 
omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven 
§ 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 
c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 
d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 
 
Sekretariatets oppsummering 
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for.  
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Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine.  
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 
 
Behandling av rapporten 
 
Flere kontrollutvalg har tatt saken til foreløpig orientering, og bedt Romerike revisjon 
om å komme tilbake med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget avventer denne informasjonen og tar saken 
til foreløpig orientering. Saken behandles da i sin helhet i neste møte. Det legges opp 
til at revisjonen presenterer rapporten i dette møtet.  
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020) og 

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) er 

besvart under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 er besvart under forvaltningsrevisjonen.  

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS fulgt 

opp 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 2 

 

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 

 

Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes 

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 3 

 

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 
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I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 
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Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven § 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020). 

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) 

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Denne 

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

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. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

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 til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  
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Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 24 

 

 

Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

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. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 
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Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

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

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 36 

 

voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 47 

 

5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 50 

 

Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 53 

 

 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  



7/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS - 17/00082-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 71 

 

administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 
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Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  
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 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

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. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 
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Arkivsak-dok. 16/00030-28 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 09.04.2018 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

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

Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon digitalisering, notat fra Romerike revisjon 23.3.2018 

Saksframstilling: 
Revisjonen vil orientere om at forvaltningsrevisjonsprosjektet – Digitalisering er
forsinket, se vedlegget til saken.  

Revisjonen vil for øvrig rapportere om sin virksomhet. 

Sak 8/18
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Arkivsak-dok. 18/00016-1 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 09.04.2018 

INVITASJON TIL FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET - 
DIGITALE GARDEMOEN IS (DGI) 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Gjerdrum kontrollutvalg slutter seg til Ullensaker kontrollutvalg sin bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Digitale Gardemoen IS (DGI). 

Vedlegg: 
1. Utskrift av Ullensaker kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon i

Digitale Gardemoen IS (DGI)
2. Prosjektplan Forvaltningsrevisjon DGI, Romerike

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
DGI eies av kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum.  
DGI skal å bidra til effektivitet og brukervennlighet i eierkommunenes datanettverk- 
og tjenester. Ifølge DGls vedtekter skal DGI bl.a. ivareta kommunenes oppgaver
knyttet til IKT-drift, service og informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende 
tjenesteområder, samt implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og 
tjenester. 

I 2016 ble det besluttet å skille selve driften av kommunenes datasystemer ut fra 
selskapet, og legge dette ut på anbud. Noe av bakgrunnen var at den eksisterende 
leveranseplattformen var basert på en datahall som var 10 år gammel og at mye av 
utstyret begynte å bli gammelt. I tillegg skulle utskillelsen bidra til at DGI ble 
omdannet fra et rent driftsselskap til en rådgiver og utvikler av IKT-tjenester for 
eierkommunene. 

Etter en anbudsrunde ble det i januar 2017 inngått kontrakt med Tieto Norge om ny 
leveranseplattform for kommunene på Øvre Romerike. Kontrakten var verd 200 
millioner kroner over fire år. Det ble utover våren klart at Tieto fikk problemer med å 
overføre driften fra DGls servere på Gardermoen til skybaserte løsninger og datahall i 
Stavanger. I begynnelsen av september besluttet styret i DGI å si opp kontrakten 

Sak 9/18
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med Tieto. I en pressemelding fra DGI vises det til at bakgrunnen var forsinkelser i 
leveransene fra Tieto. DGI drifter nå selv på midlertidig basis med egne servere. 
Styret har bedt administrasjonen om å evaluere anskaffelsesprosessen. Etter det 
revisjonen får opplyst er evalueringen ferdig.  
 
På ovennevnte bakgrunn fattet kommunestyret i Ullensaker følgende vedtak i møte 
7.11.2017, sak 17/5974: 
 

Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon vedrørende avtaleinngåelse 
med Tieto. Forvaltningsrevisjonen skal blant annet klargjøre hvordan risiko var 
vurdert ved inngåelse og hvordan denne ble fulgt opp av DGI frem til 
opphevelse av avtalen. 

 
I saksfremstillingen til kommunestyret, pekes det på at styret ikke la frem 
beslutningsunderlag eller vurderinger for eierkommunene i prosessen knyttet til 
anskaffelse og terminering av kontrakt. Anskaffelsens kompleksitet og kontraktens 
anslåtte verdi reiser spørsmålet om kommunene jf. vedtektene skulle vært involvert i 
vurderinger og beslutninger. 
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak fattet kontrollutvalget i Ullensaker følgende 
vedtak i møtet 23.11.17, sak 37/17: 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide forslag til prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) basert på utvalgets 
behandling av drøftingsnotatet. 

2. De øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike inviteres til å delta i 
undersøkelsen etter at Ullensaker kontrollutvalg har vedtatt prosjektplanen. 

 
Formål og problemstillinger 
Romerike revisjon utarbeidet et forslag til prosjektplan for Ullensaker kontrollutvalg 
(se vedlegg 2). Formålet med revisjonen er å kartlegge hendelsesforløpet knyttet til 
inngåelse, oppfølging og oppsigelse av avtalen med Tieto, herunder å vurdere 
informasjonsflyten mellom selskapet og eierne. 
 
Prosjektplanen som fokuserer på følgende problemstillinger ble vedtatt av Ullensaker 
kontrollutvalg 15.2., se vedlegg 1: 
 

1. Hvilke risikovurderinger ble gjort ved inngåelse av avtale med Tieto? 
2. Hvordan ble avtalen og problemene som oppsto fulgt opp fra DGls side? 
3. Hvilke vurderinger lå til grunn for oppsigelse av avtalen? 
4. Har informasjonsflyten fra selskapet til eierne vært tilstrekkelig? 

 
Invitasjon fra Ullensaker kontrollutvalg 
Forvaltningsrevisjonen av DGI vil også være av interesse for de andre 
eierkommunene. Ullensaker kontrollutvalg har tidligere besluttet å invitere de andre 
kontrollutvalgene på Øvre Romerike til å delta i undersøkelsen etter at prosjektplanen 
er vedtatt. Ullensaker kontrollutvalg har en særskilt forpliktelse overfor 
kommunestyret i denne saken, og vil dekke kostnadene ved undersøkelsen. Som det 
fremgår av utskrift av protokollen (vedlegg 1 til saken) inviteres kontrollutvalgene i de 
øvrige eierkommunene til å være medbestillere i undersøkelsen.  
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Gjerdrum kontrollutvalg må ta stilling til om de ønsker å slutte seg til Ullensaker 
kontrollutvalg sin bestilling. Skulle kontrollutvalget ønske å se på andre 
problemstillinger, vil det måtte komme som en tilleggsbestilling.  
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  17/00101-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
 
 
Forvaltningsrevisjon Digitale Gardermoen IS - prosjektplan 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 15.02.2018 9/18 

 
 

Ullensaker kontrollutvalg har behandlet saken i møte 15.02.2018 sak 9/18 
 
Møtebehandling 
Revisjonen presenterte planen og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
Kontrollutvalget i Ullensaker dekker kostnaden ved forvaltningsrevisjonen. 
Revisjonen starter opp arbeidet. Utvalget inviterer de andre eierkommunene å være 
medbestillere 
 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av i Digitale Gardermoen IS (DGI) 
basert på utvalgets behandling i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i 
møtet. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer, og leveres 
31.8.2018. 

2. Ullensaker kontrollutvalg dekker kostnadene, og inviterer kontrollutvalgene i 
de øvrige eierkommunene til å være medbestillere i undersøkelsen. 

 
 

 
 

  



9/18 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardemoen IS (DGI) - 18/00016-1 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardemoen IS (DGI) : Utskrift sak 9 - Forvaltningsrevisjon av i Digitale Gardermoen IS (DGI)

  side 2 av 3 

FORVALTNINGSREVISJON DIGITALE GARDERMOEN IS - 
PROSJEKTPLAN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av i Digitale Gardermoen IS (DGI) 
basert på utvalgets behandling i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i 
møtet. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer, og leveres 
31.8.2018. 

2. De øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike inviteres til å delta i 
undersøkelsen.  

 
Vedlegg:  

1. Prosjektplan Forvaltningsrevisjon DGI, Romerike revisjon 1.2.2018 
2. Uavhengighetserklæring for prosjektet  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møtet 23.11.17 (sak 37/17): 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide forslag til prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) basert på utvalgets 
behandling av drøftingsnotatet. 

2. De øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike inviteres til å delta i 
undersøkelsen etter at Ullensaker kontrollutvalg har vedtatt prosjektplanen. 

 
Forvaltningsrevisjonen er en bestilling fra kommunestyret, som 7.11. fattet følgende 
vedtak: 
 

Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon vedrørende avtaleinngåelse 
med Tieto. Forvaltningsrevisjonen skal blant annet klargjøre hvordan risiko var 
vurdert ved inngåelse og hvordan denne ble fulgt opp av DGI frem til 
opphevelse av avtalen. 

 
I saksfremstillingen til kommunestyret, pekes det på at styret ikke la frem 
beslutningsunderlag eller vurderinger for eierkommunene i prosessen knyttet til 
anskaffelse og terminering av kontrakt. Anskaffelsens kompleksitet og kontraktens 
anslåtte verdi reiser spørsmålet om kommunene jf. vedtektene skulle vært involvert i 
vurderinger og beslutninger. 
 
Romerike revisjon har utarbeidet forslag til prosjektplan som følger saken. Formålet 
med revisjonen er å kartlegge hendelsesforløpet knyttet til inngåelse, oppfølging og 
oppsigelse av avtalen med Tieto, herunder å vurdere informasjonsflyten mellom 
selskapet og eierne.  
 
Revisjonen forslår følgende problemstillinger: 

1. Hvilke risikovurderinger ble gjort ved inngåelse av avtale med Tieto? 
2. Hvordan ble avtalen og problemene som oppsto fulgt opp fra DGIs side? 
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3. Hvilke vurderinger lå til grunn for oppsigelse av avtalen? 
4. Har informasjonsflyten fra selskapet til eierne vært tilstrekkelig? 

 
Etter sekretariatets vurdering har prosjektplanen tatt hensyn til innspill som ble gitt av 
kontrollutvalget i møtet 23.11, og ivaretar bestillingen fra kommunestyret. 
 
 
Undersøkelsen vil være av interesse for de andre kontrollutvalgene på Øvre 
Romerike. Kontrollutvalget har tidligere besluttet å invitere de andre kontroll-
utvalgene på Øvre Romerike til å delta i undersøkelsen etter at prosjektplanen er 
vedtatt i Ullensaker kontrollutvalg. Dette er bakgrunnen for punkt 2 i forslaget til 
vedtak. Kontrollutvalget bør avklare i hvilken grad utvalget forventer at deltagelse i 
prosjektet innebærer å dele på prosjektkostnadene, og hvordan eventuelle 
tilleggsproblemstillinger vil påvirke prosjektet. 

RETT UTSKRIFT 
DATO 21.februar.2018 
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Arkivsak-dok. 15/00224-32 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 09.04.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018
3. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Gjerdrum kommune
4. Plan for samordning av tilsyn for første halvår 2018

Saksframstilling: 
Kommentar til vedlegg 4.: Fylkesmannen planlegger å gjennomføre tilsyn med 
forvaltningskompetanse innen utdanning samt tilsyn med kommunale helse- og 
omsorgstjenester, kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer
med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet i første halvår 2018.  

Sekretariatet vil orientere om status når det gjelder publisering av kontrollutvalgets
møtedokumenter på kommunens hjemmeside. 

Sak 10/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 

 
Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Postjournal 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

12. februar 
Kl. 09:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017, 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

9. april 
Kl. 09:00 

 Virksomhetsbesøk på ungdomsskolen med virksomhetsleder  

 Revisjonen orienterer: Notat om FR prosjekt Digitalisering 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjekt – Digitale Gardemoen IS 

(DGI) 

14. mai 
Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Gjerdrum 

kommune 

 Forvaltningsrevisjonsrapport om digitalisering 

 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 

11. juni 
Kl. 09:00 

 Orientering fra rådmannen om kommunens avvikssystem og 

avvikshåndtering. Rådmannen har bekreftet deltagelse. Notat er 

bestilt.  

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

20. august   

Kl. 09:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

1. oktober 

Kl. 09:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 Rapport fra forvaltningsrevisjon innen digitalisering 

20. november  

Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller for 2019 

2018 

Ikke berammet 

 Virksomhetsbesøk barnevernet. 

 Orientering om utviklingen i teknisk sektor 

2019 
 
 

 Eierskapskontroll MIRA (januar) 



10/18 Referater - 15/00224-32 Referater : Saker til behandling Gjerdrum 2018

 
 

Møte Saker 

Annet  Synliggjøring av kontrollutvalget på kommunens nettside 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

12.2.18 1/18 

Kontrollutvalgets årsplan 
2018 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2018. 

2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsplan for 2018 til orientering. 

Utskrift 
sendt 
13.2.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
21.3, sak 19/18. 

  

12.2.18 2/18 

Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2017 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2017 
til orientering. 

Utskrift 
sendt 
13.2.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
21.3, sak 18/18. 

  

12.2.18 3/18 Rapportering fra Romerike 
revisjon 

Kontrollutvalget tar rapportering fra Romerike 
Revisjon til orientering. 

     

12.2.18 4/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

12.2.18 5/18 
Eventuelt 

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om 
kommunens avvikssystem og avvikshåndtering i 
junimøtet. 

Utskrift 
sendt 
13.2.18 

 Behandles 
i juni 
møtet.  

  

        

9.4.18 6/18       
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

 

  

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 
   
   
   
  

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2018  Magnhild A. Jensen 

     May Elisabeth Gjelstad 
   800 80 000 Din referanse Telefon 

 skattost@skattetetaten.no
en.no 

 23 17 93 34 

 
 

  945 30 706 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
991733043 2018/65913 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Gjerdrum kommune 

 

postmottak@gjerdrum.kommune.no 
   

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Gjerdrum 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
2,0 2,1 2,2 

 



10/18 Referater - 15/00224-32 Referater : Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjerdum kommune

Side 2 / 3 

 
 

3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Gjerdrum kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 872 804 911 og utestående restanser2 på  
kr 31 614 518, herav berostilte krav på kr 3 617 786.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Gjerdrum kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,00 93,72 96,70 95,48 

Forskuddstrekk 2016  99,90 99,67 99,72 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,00 99,21 99,58 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 100,00 99,79 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 99,06 95,52 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,49 99,50 99,87 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Gjerdrum kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen for Øvre Romerike. 
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

3 331 167 178 5,3 2,5 4,6 

 
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med andre etater, blant annet 
mot arbeidslivskriminalitet. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og 
innkreving. 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 4. og 14. 
desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 17. januar 2018. Enheten har gitt tilbakemelding 
på rapporten 9. februar 2018. 
 
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og 
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Oppdatere lokale rutiner i samsvar med gjeldende regelverk 

Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 
regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever og økonomisjef 19.04.2017. Temaet for møtet var 
inngåelse av samarbeidsavtale med en annen kommune om felles skatteoppkreverfunksjon fra 1.1.2018.   
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                    underdirektør 
Skatt øst 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Gjerdrum kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Gjerdrum kommune 
 Skatteoppkreveren for Gjerdrum kommune 
 Riksrevisjonen
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Plan for samordning av tilsyn
med andre tilsynsmyndigheter 

      

Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samordningsstaben 
Datert: 1. mars 2018 

2018 
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1. Om planen  

   1.1 Bakgrunnen 

Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  

 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.  

 

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av 

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  

 

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 

 

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 

For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 

skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2018. Planen må primært 

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Vegvesenet, Datatilsynet og Kartverket.  

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
 
 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 
 
NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
 
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/stor-enighet-om-risikoomradene/ 
 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 



10/18 Referater - 15/00224-32 Referater : PLan for ekstern samordning av tilsyn-18 vårhalvår (1)

S. 04 
 Kort om våre tilsynstemaer for 2018 

   

 

 

4 
 

2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2018. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

▪ Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
▪ Godkjenning av barnehager 
▪ Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

▪ Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  
 

2.3 Helseområdet (HEL.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling 2017/ 2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 

▪ Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

▪ Kommunens avløpshåndtering  
▪ Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn) 

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling 2017/2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

▪ Landsomfattende tilsyn med introduksjonsloven – individuell plan 
▪ Kvalifiseringsprogrammet 
▪ Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
▪ Økonomisk rådgivning 
▪ Kommunen som krisesentermyndighet 
▪ Tilsyn med familievernkontor 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 

familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

▪ Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

▪ Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                  

 

Datatilsynet: ingen planer om tilsyn med verken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter i 2018. 

Mattilsynet: Tilsynsplanlegging ikke avsluttet pr 1. mars. 

Arbeidstilsynet- Oslo: Ikke kommunerettet tilsyn i 2018. 

Vegvesenet: Risikobasert tilsyn. Kommuner/ bydeler velges ikke på forhånd, men basert på tips fra blant annet Parkeringsklagenemnda 
og publikum. 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 

Tidspunkt 2018 FMOA Andre statlige 
tilsynsmyndigheter 

1.Halvår   

2.Halvår   
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3.2 Akershus kommuner: 

Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår SOS: 

LOT m/ 
introduksjonsloven- 
individuell plan 

 

Kommunebesøk 

  Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 

Vannverk 

Forvaltningsrevisjon tilskudd til kommunen 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

   

Aurskog-

Høland 

1.Halvår    NAV 

 

2.Halvår     

Bærum 

1.Halvår  

 

  Arbeidslivskriminalitet  

Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår   Matrikkellovtilsyn Investeringsprosjekter 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

   

Enebakk 

1.Halvår UTD: 

Elevenes 
psykososiale 
skolemiljø  

   

2.Halvår    Samhandlingsreformen 

 

Fet 

1.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

 

BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Byggesaksbehandling 

2.Halvår     

 

Frogn 

 

1.Halvår Kommunebesøk    

2.Halvår    Helse og omsorg 

Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Gjerdrum 

 

1.Halvår UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

  Digitalisering 

 

2.Halvår     

 

Hurdal 

1.Halvår    Etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser 

2.Halvår     

 

Lørenskog 

1.Halvår    Byggesaksbehandling 

Selvkost byggesak 

2.Halvår     

 

Nannestad 

1.Halvår    Mobbing 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Nes 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial-
undervisning 

  Psykisk helse og rus 

2.Halvår     

Nesodden  

1.Halvår Kommunebesøk 

 

SOF- Sosial: 

LOT m/ 
Introduksjonsloven 
– individuell plan 

 

UTD: 

Kommunen som 
barnehage-
myndighet 

   

2.Halvår    Integrering av flyktninger 
 
Rus og psykiatri 
 
Follo landbrukskontor 
 

 

Nittedal 

1.Halvår    Selvkostområdet – byggesak 

Investeringsprosjekter i Nittedal - sosial 
dumping 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket  Egenkontrollen 

 

Oppegård 

1.Halvår 
UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

   

2.Halvår    Psykososialt læringsmiljø 
 
Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem 

 

Rælingen 

1.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Legevakttjenesten 

 

2.Halvår     

 

Skedsmo 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Internkontroll, tjenesteperspektiv 

2.Halvår     

 

Ski 

1.Halvår UTD: 

FNT- forvaltnings-
kompetanse 

Elektronisk 
arkivdanning 

  

2. Halvår    Ressurskrevende brukere 

Integrering av flyktninger 

Empo AS 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Mattilsynet Kartverket Egenkontrollen 

 

Sørum 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Mobbing i skolen 

2.Halvår     

 

Ullensaker 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial- 
undervisning 

  Integrering av flyktninger 

Digitale Gardermoen IS 

2.Halvår     

 

Vestby 

1.Halvår     

2.Halvår    Follo landbrukskontor 
 

Integrering av flyktninger (?) 

 

Store investeringsprosjekter (?) 
 

 

Ås 

1.Halvår     

2.Halvår    Barn og unges psykiske helse 
 
Investeringer og gjeld 
 
Follo landbrukskontor 
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3.3   Oslo kommune 

Tidspunkt 2018 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

1.Halvår Helse: 
Identifisering og 
behandling av 
underernæring i 
sykehjem: Ryen 
helsehus 

 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester: 

Med utvalgte bydeler: 

- Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

- Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

Sykehjemsetaten: 

- Kvalitetsutvikling i kommunale og ikke-kommunale sykehjem 
og helsehus 

Barne- og familieetaten: 

- Kvalitet i barneverninstitusjoner 

- Bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant unge 
(breddeundersøkelse med alle bydeler) 

 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: 

- Utdanningsetaten: Svømmeopplæring i barneskolen 

- Eierskapskontroll i VIGO IKS 

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting 

- Oppfølgingstilsyn- Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo 
AS 

 

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten: 

Saksbehandlingstiden i reguleringsplansaker 
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Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for helse, eldre og 
sosiale tjenester, Helseetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 
Sykehjemsetaten og utvalgte bydeler: 

Infrastrukturkapasitet for Gerica  

 

Byrådsavdeling for finans og Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap: 

Oppfølgingstilsyn: KOSTRA-rapportering – intern kontroll 

 

Byrådsavdeling for næring og eierskap:  

- Risiko og sårbarhetsanalyser i Brann- og redningsetaten og 
Oslo Havn KF  

- Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS  

- Byrådens og styrets overordnede styring av og tilsyn med 
arbeidet med å sikre god interkontroll i Boligbygg Oslo KF 

 

Byrådsavdeling for finans, Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling 
for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for 
oppvekst og kunnskap: 

Overordnet styring av informasjonssikkerhet 

 

2.Halvår   Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og 
utvalgte skoler: 

- Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter  

- Kvalitet og innhold i spesialundervisning i videregående 
skole (utvalgte VGS og evt. PPT) 

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Helseetaten 
og bydelene:  

- Bydelenes kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter 
med hjemmesykepleie  
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- Er NAVs sosiale tjenester tilstrekkelig tilgjengelige? 

- Sykehjemsetaten: Helsehus – omstilling i pleie- og 
omsorgstjenestenes arbeid med rehabilitering  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Bymiljøetaten: Forurenset grunn  

- Klimaetaten og andre virksomheter: Klimaetatens arbeid for 
å nå kommunens klimamål  

 

Byrådsavdeling for byutvikling, eventuelt andre berørte 
byrådsavdelinger og bydel Gamle Oslo:  

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Overordnet byrådsavdeling og et utvalg virksomheter: 

Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser  

 
Byrådet, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, 
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Helseetaten, Ut-
danningsetaten og Velferdsetaten: 

Tilgangsstyring, endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer  

 
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Omsorgsbygg Oslo 
KF: Omsorgsbygg Oslo KF - investeringsprosjekter og internkontroll 

    

 

 

 

 

 

 



10/18 Referater - 15/00224-32 Referater : PLan for ekstern samordning av tilsyn-18 vårhalvår (1)

S. 16 
 Samordning av kommunerettet tilsyn 

   

 

 

16 
 

Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår   

2.Halvår   

Bjerke 

1.Halvår   

2.Halvår   

Frogner 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  
 

2.Halvår   

 
Gamle Oslo 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

 

 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter 
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

 

Grorud 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

2.Halvår   

Grünerløkka 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordstrand 

1.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT m/ Introduksjonsloven- 
Individuell plan 

 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

Sagene 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

St. 
Hanshaugen 

1.Halvår   

 

2.Halvår   

 

Stovner 

1.Halvår   

 

2.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT 
 

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 
 

 

Ullern 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter  

2.Halvår   

Vestre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

Østensjø 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 

Tilsynsmyndigheter: Kontaktperson: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Edith Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Kartverket Janne Johnsen Janne.Johnsen@kartverket.no 32 11 80 97 

Datatilsynet Hallstein Husand Hallstein.Husand@Datatilsynet.no 22 39 69 44 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Kjell Tore Wirum FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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