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Arkivsak-dok. 16/00120-31 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg       18.06.2018 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.5.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.5.2018 tas til orientering

Vedlegg: 
1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.5.2018

Sak 57/18
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 24.05.2018 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Øyvind Skaarer, nestleder, ledet møtet 

Kaveh Abdali 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Gunnar Bergedal 

  
Forfall:  Kjell Tore Wirum 

Elin Garcia 
 Trine Wollum, leder 

 
Andre: Rådmann Erik Nafstad møtte under sak 46 og 47  

Fra Romerike revisjon prosjektleder Øyvind Nordbrønd 
Grøndahl. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge 
Haukland og spesialrevisor Roger Guldbrandsen Under sak 47 
og 53.  

  
Protokollfører: Mona Moengen, Rokus 
  

Sak 53 ble behandlet etter sak 47, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge. 
 
 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

46/18 15/00244-
44 Orientering om situasjonen ved Gjellerås skole 3 

47/18 16/00111-
42 Årsregnskapet 2017 4 

48/18 15/00244-
42 

Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo 
kommune 5 

49/18 16/00120-
28 Godkjenning av protokoller 6 

50/18 18/00008-4 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 7 
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51/18 17/00031-
11 Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret 8 

52/18 17/00031-
12 

Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk 
rapportering 9 

53/18 17/00040-
24 Status i arbeidet med kommunesammenslåing 10 

54/18 16/00032-
49 Orientering fra revisjonen 11 

55/18 16/00033-
46 Referater 12 

56/18 15/00218-
50 Eventuelt 13 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen.  
 
Møtet ble hevet kl. 17:50 
 
 
 
Øyvind Skaarer  
Nestleder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

46/18 Orientering om situasjonen ved Gjellerås skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 46/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om situasjonen på Gjellerås skole. 
Møtet ble lukket under orienteringen jf. kommunelovens § 31 nummer 2 da 
opplysningene i saken er taushetsbelagte. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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47/18 Årsregnskapet 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 47/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
[Lagre]  
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48/18 Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 37/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 48/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 37/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om at rådmannen er tilstede når saker som er forberedt fra 
rådmannen er til behandling. Utvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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49/18 Godkjenning av protokoller 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 38/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 49/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 38/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 og 14.5.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

• Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 14.5.2018 tas til orientering 
[Lagre]  
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50/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 39/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 50/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 39/18 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon til neste møte. 
 
[Lagre]  
 
  



57/18 Godkjenning av protokoll - 16/00120-31 Godkjenning av protokoll : Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018

 8  

 
51/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 40/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 51/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 40/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen gikk gjennom forslaget til prosjektplan og svarte på kontrollutvalgets 
spørsmål. Oppstartdatoen for prosjektet vil bli justert. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret i 
henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet. Rapporten leveres 30.10.2018 
 
[Lagre]  
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52/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 41/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 52/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 41/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor la frem forslaget til prosjektplan. Kontrollutvalget drøftet planen og kom med 
innspill om at prosjektet i tillegg bør se på flere år, hvordan sektorene rapporterer og 
mulighet for å sammenligne seg med ande kommuner 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll økonomisk rapportering 
henhold til prosjektplanen og innspill som fremkom i møtet.  
 
[Lagre]  
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53/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 42/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 53/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 42/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor delte ut en oppdatert oversikt over nøkkeltall for de tre kommunene. 
Revisor ba kontrollutvalget avklare om det vil uttale seg til regnskapet for 
fellesnemnda for 2018. Dette tas opp i neste møte. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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54/18 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 43/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 54/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 43/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltning og undersøkelse i KAD. Begge er i rute. Det ble også orientert 
om status i arbeidet med regnskapsrevisjon. 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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55/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2018 44/18 
2 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 55/18 

 
 
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 44/18 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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56/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018 56/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen vedtak 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00031-19 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 18.06.2018 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - 
OVERORDNET PERSPEKTIV 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny rapport fra
rådmannen pr. 31.5.2019. Samtidig ber utvalget om status i arbeidet med å 
harmonisere internkontrollen i Skedsmo, Fet ogSørum. 

Vedlegg:  
Oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget vedr forvaltningsrevisjon internkontroll,
rådmannen 21.5.2018 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har igangsatt kontroll av internkontroll i Skedsmo kommune.
Forvaltningsrevisjonen av internkontroll på overordnet nivå ble behandlet i utvalget i
januar 2018, og det ble fattet følgende vedtak:  
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet
internkontroll til orientering.

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

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

Vedtakets punkt 3 ble ved en inkurie endret i kommunestyret til «Kontrollutvalget 
innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan funn og anbefalinger er
fulgt opp høsten 2018.» Rådmannen har allikevel oversendt en rapport om 
oppfølging av funn og anbefalinger pr. 21. mai 2018, som følger saken.  

Det fremgår av rapporten at anbefalingene i revisjonsrapporten er lagt på vei fulgt
opp. Deler av arbeidet har tatt lenger tid enn forventet på grunn av arbeidet med 
kommunesammenslåingen. Det er blant annet utarbeidet flere prosedyrer og 
risikovurderinger. Som rådmannen peker på vil det alltid være behov for nye 
prosedyrer, risikovurderinger, retningslinjer osv, og de gamle skal revideres. Alle 

Sak 58/18
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dokumentene må for øvrig gjennomgås på nytt da de skal harmoniseres med Sørum 
og Fet sine før Lillestrøm kommune etableres pr 1.1.2020. 
 
Det er viktig at arbeidet med å implementere og bruke internkontrollsystemet 
videreføres. Kontrollutvalget bør følge opp dette, samt arbeidet med harmonisering 
av internkontrollsystemet i løpet av 2019. 
 
Kontrollutvalget har i forlengelsen av denne revisjonen bestilt forvaltningsrevisjon av 
internkontroll på økonomistyring og ved tjenestekontoret. Begge vil bli behandlet 
høsten 2018. 
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Notat 
SKEDSMO KOMMUNE 

 

 
 
 
Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 

2018/7709 64007/2018 Lajla Lyseggen 

 
Til: Kontrollutvalget 
 
Fra: Rådmannen i Skedsmo kommune 
 

Oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget vedr forvaltningsrevisjon 
internkontroll 
 
1. Bakgrunn 
 
 
Kommuneloven § 23 nr.2 gjør det klart at rådmannen har ansvar for å føre betryggende 
kontroll med administrasjonens virksomhet, herunder etablere tilfredsstillende rutiner for 
internkontroll. Med internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si 
systematiske tiltak og prosesser som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av lov (KS 2013, COSO 2013). 
 
Revisjonen gjennomførte i 2017 forvaltningsrevisjon i Skedsmo kommune. 
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunens 
overordnede internkontrollsystem legger til rette for betryggende kontroll med 
administrasjonens virksomhet. Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen:  
 

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

 
2. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på 

overordnet nivå? 
 

3. I hvilken grad følges internkontrollen opp? 
 
1.1. Tidligere vedtak 
 
5/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll - Overordnet internkontroll 
Behandlet av: Skedsmo kontrollutvalg 
Møtedato: 22.01.2018 
Saknr: 5/18 
 
Vedtak 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyre med følgende forslag til vedtak: 
a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll til 
orientering. 
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b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp revisjonens funn og  
anbefalinger. 
 
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
funn og anbefalinger er fulgt opp 
 
2. Status  

Nytt internkontrollsystem, RiskManager, ble driftsatt 1.9 2016 og det ble planlagt en 
prosjektperiode på 2 år. Det er omfattende å etablere rutiner og opplæringsprogram for 
risikovurdering og avvikshåndtering, samt å samle og videreutvikle prosedyrer, styrende 
dokumenter, standarder etc for en stor kommune.  

Pr dd er det meldt 5533 avvik gjennom system. Systemet er tilrettelagt med følgende 
meldeskjemaer 
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Det er gjennomført 234 risikovurderinger og det er lagt inn 1578 dokumenter 
(prosedyrer, retningslinjer etc), disse er underlagt versjons og revisjonskontroll. 

Forbedringsområdene i revisjonsrapporten har blitt fulgt opp med flere tiltak for å ivareta 
det som revisjonen påpeker, og den tverrsektorielle arbeidsgruppe fortsetter arbeidet 
med å videreutvikle rådmannens internkontroll. Dette arbeidet har gått litt langsommere 
enn forventet pga det omfattende arbeidet som gjøres ifbm kommunereformen.  

Under gis en kort gjennomgang av status for de ulike problemstillinger som revisjonen 
løftet frem. 

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

Kommentar til: 

a. Det bør være etablert et overordnet system som sikrer at internkontroll er samlet, 
tilgjengelig og oppdatert. 

Hver sektor og avdeling har etablert et redaktørkorps som har ansvar for å legge inn og 
vedlikeholde dokumenter i RiskManager (Kvalitets- og internkontrollsystemet). Pr dd er 
det 87 redaktører i Skedsmo kommune. 

Pr dd ligger det 1578 prosedyrer, styrende dokumenter, veiledninger osv i 
RiskManager. Det har vært et omfattende arbeid fra alle sektorer/avdelinger for å 
samle, revidere, sende på godkjenning og publisere dette. Dette arbeidet pågår fortsatt 
for fullt, og det er et arbeid man aldri blir ferdig med. Det vil alltid oppstå behov for nye 
prosedyrer, retningslinjer osv, og de gamle skal revideres. For å sikre at det ikke ligger 
utdatert informasjon i kvalitets og internkontrollsystemet så benyttes revisjons og 
versjonshåndtering. Det sendes varsel pr epost til den som skal revidere dokumenter da 
det nærmer seg utløpsdato. Alle disse dokumentene må for øvrig gjennomgås på nytt 
da de skal harmoniseres med Sørum og Fet sine i kommunereformen før Lillestrøm 
kommune etableres pr 1.1.2020. 

b. Systemet bør omfatte internkontrollrutiner som beskriver oppgave- og 
ansvarsfordeling, og virksomhetsstyring og rapportering. 

Ansvar og organisering følger den vanlige linjeorganisering. I tillegg er oppgave- og 
ansvarsfordeling presisert i «det styrende dokumentet «Rådmannens internkontroll i 
Skedsmo kommune».  

Prosedyren omfatter også virksomhetsstyring og en mer detaljert beskrivelse av den 
rapporteringen og oppfølgingen som allerede er vedtatt i «Rådmannens internkontroll i 
Skedsmo kommune». 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier - I hvilken grad gjennomfører kommunen 
systematiske risikovurderinger på overordnet nivå? 

c. Det må være dokumenterte rutiner for overordnede risikovurderinger på 
rådmannsnivå. 
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d. Risikovurderingen bør bl.a omfatte helheten i systemet for internkontroll og bygge på 
risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene. 

Risikomodulen er i bruk i alle sektorer og avdelinger, det er pr dd laget 234 
risikovurderinger. 

Risikovurderingene gjennomgås i rådmannens ledergruppe tre ganger pr år. Her 
presenteres oversikt over antall risikovurderinger i den enkelte sektor/avdeling i 
sentraladministrasjonen og beskrivelser av de viktigste risikovurderingene som er utført 
i sektorene, samt planer for videreutvikling av arbeidet. 

Både på rådmanns- og sektornivå arbeides det med å kartlegge hvilke risikovurderinger 
som skal utføres, hvilke områder som skal prioriteres videre og hvor man kan lage 
maler som kan gjenbrukes og suppleres lenger ned i organisasjonen (effektivisering). 
Rutinen vil bli ferdigstilt høst 2018. 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier - I hvilken grad følges internkontrollen opp? 

e. Det bør være dokumenterte rutiner for systematisk evalueringer av internkontrollen 
på overordnet nivå. 

Systematisk revisjon av internkontrollen på overordnet nivå er beskrevet i det styrende 
dokumentet: «Rådmannens internkontroll i Skedsmo kommune». 

Organisasjons- og personalavdelingen har ansvar for vedlikehold og evaluering av 
internkontrollen, og sørger for at revisjon gjennomføres en gang pr år. For å sikre 
forankring og involvering gjøres denne revisjonen av en tverrsektoriell arbeidsgruppe. 

f. Det bør være etablert et felles system for hvordan avvik fra de ulike tjenesteområdene 
skal meldes og følges opp. 

Det er etablert oppfølgingspunkter for avvikshåndtering i rådmannens ledermøte i det 
styrende dokumentet: «Rådmannens internkontroll i Skedsmo kommune». 

«Det er en hierarkisk rapportering (følger organisasjonskartet) av avvik som ikke 
er lukket, eller hvor tiltak ikke er igangsatt. Rapporter tas ut over avvik som er 
meldt (avdeling/type avvik/konsekvens). 

Det skal sikres at relevant og tilstrekkelig informasjon blir formidlet oppover.  

Ledere har ansvar for å aggregere avvik for å se hva som er trender, utvikling, og 
om noe må gripes fatt i fra ledelsesnivå (kompetanseheving, praktisk/fysisk 
endringer, prosedyrer etc). Dersom det gjennom avvikshåndtering eller 
risikovurderinger har blitt oppdaget vesentlige mangler i rutiner, prosedyrer, 
regelverk, så må dette også meldes.» 

 

Oversikt over avvik gjennomgås i rådmannen ledermøte før hver tertialrapportering. Det 
er i ferd med å lages prosedyre for systematisk oppfølging og læring av avviksmeldinger 
i alle sektorer. 
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3. Konklusjon 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 

Skedsmo kommune den 21.mai 2018 
for rådmannen 

 
 

Anne Vibeke Hellandsjø 
Organisasjons og personaldirektør 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 16/00111-44 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg         18.06.2018 

ORIENTERING OM 1. TERTIALRAPPORT 2018 

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

Vedlegg: 
1. Tertialrapport 2018, saksfremlegg kommunestyresak 18/99
2. Vedleggene til kommunestyrets sak:

https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2018/1923

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om økonomirapportene hvert tertial. 
Rapporten skal behandles i kommunestyret den 13. juni. Rådmannen melder
balanse totalt sett og for alle sektorer pr. april 2018, bortsett fra i Helse- og 
sosialsektoren. Her meldes det om et merforbruk på 6,3 mill. kroner på årsbasis.  
På felleskapitlet er det merinntekter ca. 6,9 mill. kroner pr. april pga økt skatt og økte 
renteinntekter. 

Rådmannen har ikke anledning til å være tilstede i møtet, men vil svare på eventuelle 
spørsmål pr. epost.  

Sak 59/18
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SAKSFRAMLEGG 
SKEDSMO KOMMUNE 

 
 
 
 
Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 
2018/4871 62630/2018 Ragnhild Pedersen 

 
  
 
1. tertialrapport 2018 
 
Saksgang 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. tertialrapport 2018 tas til orientering.  
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1. Bakgrunn 
Rapporten er utarbeidet på grunnlag av analyse av regnskapstallene pr. 30.04.18 og 
rapporter fra sektorene.  
 
1.2 Vedlegg 
Vedlegg 1: Målskjema for hver sektor – årsmål 2018 - status pr. april 2018.  
Vedlegg 2: Oppfølging av verbalmål  – status pr. april 2018. 
Vedlegg 3: Investeringsoversikt – status pr. april 2018.   
Vedlegg 4: Investeringsoversikt – teknisk sektor - status pr. april 2018.   
Vedlegg 5: Eiendomsskatteprosjekter (drift) i kultursektoren. 
 
2. Totaler økonomi 
(minus betyr mindreinntekt/merutgift 
SKEDSMO KOMMUNE - MÅNEDSRAPPORT  AGGREGERT, PERIODE  201804     

          
  Økonomi   Rådmann       201804 
  

Rapporteringstre   

Sektorenes 
vurdering 
avvik (kr) 

Avvik 
hittil i år 

(kr) 
Års- 

budsjett 
Forventet 
årssavvik 

i % 

 
Rådmannens 

vurdering  
1 Sentraladministrasjon   0 7 860 278 161 0,00 % 0 
2 Utdanningssektoren   0 -5 633 1 056 205 0,00 % 0 
3 Helse- og sosialsektoren   -6 300 438 1 111 545 -0,57 % 0 
5 Kultursektoren   0 1 117 135 971 0,00 % 0 
6 Teknisk sektor   0 -3 788 89 099 0,00 % 0 
9 Felles inntekter/utgifter   6 940 20 565 -2 670 981 0,46 % 0 

    SUM  640 20 559 0   0 
 
SKEDSMO KOMMUNE - MÅNEDSRAPPORT  AGGREGERT, PERIODE  201804       

Hele kommunen   Hittil i år   Årsbudsjett   
Tall i 1000 kroner 

  

Bud 
april18 

Regn 
april18 

Avvik i 
kr Avvik  i 

%   
Årsbud 

2018 

Forbruk  
i % pr 
april18 

Forventet 
årsavvik 

Prognose 
2018 

             
Lønnsutgifter   879 675 893 178 -13 503 -1,53 %   2 515 151 35,51 % 0 2 515 151 

Driftsutgifter   507 813 537 845 -30 032 -5,91 %   1 750 289 30,73 % 0 1 750 289 

Driftsinntekter   -1 306 989 -1 371 083 64 094 -4,90 %   -4 265 440 32,14 % 0 -4 265 440 

             
Sum totalt, drift   80 499 59 940 20 559 26 %   0   0 0 

           
Sum inv (brutto)     116 100       726 689 15 % 0 726 689 

 
 
Kommentar til regnskap:  
Rådmannen melder balanse totalt sett pr. april 2018. Helse- og sosialsektoren melder 
om et merforbruk på 6,3 mill. kroner på årsbasis. Sektoren vil jobbe med å se på 
inndekningstiltak. De øvrige sektorene melder balanse. På felleskapitlet er det 
merinntekter ca. 6,9 mill. kroner pr. april pga økt skatt og økte renteinntekter. 
 
Det er merinntekter på refusjon sykepenger/ foreldrepenger på til sammen 29 mill. 
kroner pr april 2018 for alle sektorene (det er inntektsført 40 mill. kroner mens budsjettet 
pr. april er på 11 mill. kroner). På utgiftssiden er det merutgifter til vikarlønn på 15 mill. 
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kroner + sosiale utgifter, og 11 mill. kroner til kjøp av vikarer fra vikarbyrå.  Det er 
dermed tilnærmet balanse mellom merinntekter på sykepenger og merutgifter til vikarer.  
 
Vi har til sammen 64 mill. kroner i merinntekter pr. april i forhold til budsjett. Utenom 
sykepenger, så består dette av statstilskudd som er feilperiodisert, noe mer 
momskompensasjon (til sammen 8 mill. kroner som utgjør tilsvarende merutgifter), og 
økte skatteinntekter. 
 
Investeringer: 
Det totale investeringsbudsjettet i 2018 er på 726,6 mill. kroner inkl. mva. Det er utbetalt 
116,1 mill. kroner hittil i 2018. Gjennomgangen viser at en god del av midlene som er 
budsjettert i 2018, ikke vil bli brukt i 2018. I teknisk sektor viser prognosen at forbruket 
vil være ca. 90 mill. kroner lavere enn budsjettert. I kultursektoren kan forbruket bli ca. 
50 mill. kroner lavere enn budsjettert. I eiendomsavdelingen kan forbruket bli i overkant 
av 100 mill. kroner lavere enn budsjettert. Til sammen blir dette rundt 250 mill. kroner. 
Rådmannen vil til neste tertialrapportering legge fram en mer detaljert framdriftsplan for 
investeringsprosjektene, og i egen sak legge fram forslag til nedjustering av budsjettene 
for 2018.  I pkt. 5 er det en kort gjennomgang av de største prosjektene.  
 
Sykefravær samlet for kommunen:  
Samlet sykefravær for kommunen 1. kvartal 2018 var 9,8 %.  Sykefraværet i samme 
periode i fjor var 9,2 %. Totalt sykefravær for 2017 var på 7,7 %.  Vi har også tidligere 
hatt år med høyt fravær 1. kvartal, der dette har jevnet seg ut utover i året. Det er også 
forskjeller mellom sektorene. Det er for tidlig å si noe om årsfraværet i 2018 kun basert 
på 1. kvartal.  Rådmannen vil ha fokus på å følge opp sykefraværet utover i året, og 
sektorene vil bli bedt om å orientere AMU om utviklingen.  
 
 
3. Sektorovergripende mål  
 
I budsjettet for 2018 er det vedtatt 4 sektorovergripende mål for Skedsmo kommune, og 
sektorene har vedtatte mål som underbygger de overordnede målene. Rådmannen 
rapporterer samlet på de sektorovergripende målene. Under hvert hovedmål er 
sektorenes bidrag lagt inn med status pr. 1. tertial 2018. I tillegg til de 
sektorovergripende målene er det vedtatt 10 årsmål for hver sektor, disse målene er 
kommentert i vedlegg 1.  
 
Sektorovergripende mål 1:  
Skedsmo kommune skal være blant landets fremste kommuner i 
Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-
forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige produktivitetsgevinster, 
ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere. 
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Sektorbidrag mål 1 – SA 
Skedsmo kommune vil sammen med Fet og Sørum etablere en enhetlig og effektiv IKT-
plattform som understøtter målene i en oppdatert digitaliseringsstrategi for den nye 
kommunen. I tett samarbeid med sektorene og ledelsen for øvrig vil tjenester og 
løsninger kartlegges og det vil bli laget planer for hvordan tjenester og arbeidsprosesser 
skal understøttes av digitale løsninger i den nye kommunen. Hensynet til innbyggeren 
vil stå sentralt i utvikling og leveranse av alle tjenester og det vil derfor etableres en ”Min 
side”-funksjonalitet som gir hver innbygger innsyn i relevant informasjon. 
Organisasjonen vil i løpet av 2018 beslutte hvilke digitale løsninger som skal 
nyanskaffes, videreføres eller tilpasses. Felles digitale løsninger vil velges der dette er 
hensiktsmessig og gjennomføring vil skje i et samspill mellom virksomhetenes særskilte 
behov og hensynet til felles løsninger. 
 
Skedsmo kommune skal ha et enhetlig prosjektrammeverk for å sikre at alle bruker 
samme prosjektmetodikk og portal for alle prosjekt, slik at det sikres bred deltakelse og 
godt samspill på tvers av sektorer, at gevinstrealisering sikres og følges opp gjennom 
hele prosjektløpet, og at ulønnsomme prosjekter stoppes. 
 
 
Svar: 
Prosjektet 2020-700 Digitalisering, IKT og arkiv har som mandat å etablere en ny IKT-
plattform for Lillestrøm kommune inklusive de elementer som er nevnt i målet. Arbeidet 
ble igangsatt i oktober 2017 og ledes av digitaliseringsdirektøren i Skedsmo kommune. 
Det er per 16. mai 2018 igangsatt ca 45 ulike underprosjekter og/eller anskaffelser som 
en del av prosjektet. Dette omfatter anskaffelse av nye løsninger for økonomi, lønn, hr, 
sak / arkiv, pleie og omsorg, oppvekst og skole i tillegg til en rekke andre områder. Alle 
underprosjekter rapporteres å være i rute. Prosjektene følges opp i henhold til Difis 
anbefalte prosjektmetodikk - Prosjektveiviseren og det er også etablert digitale 
løsninger som understøtter dette. Det er gitt rapporter på fremdrift og budsjettbehov til 
fellesnemnda ved flere anledninger, og prosjektet ble i vår tildelt en økonomisk ramme 
på ca 83 millioner kroner.  
 
Sektorbidrag mål 1– utdanning 
1. Skolebyttesøknader, innmelding til 1. trinn, samt søknad om redusert oppholdstid i 

SFO og barnehage er digitalisert. 
2. Gjennom brukertesting er løsningene for funksjonene «søke barnehageplass» og 

digital kommunikasjon mellom barnehage/SFO-hjem oppdatert. 
3. Det er inngått avtale for nytt skoleadministrativt system. 
4. Foreldre til barn ved alle skoler i kommunen har tatt i bruk ny foreldreportal fra 

skolestart i august 2018.  
 

Svar: 
Årsmål i rute. 
1. Innmelding til 1. trinn er digitalisert, arbeidet med digitalisering av       

skolebyttesøknader og søknad om redusert oppholdsbetaling i SFO og 
barnehage er påbegynt.  

2. Brukertesting er planlagt til 3. kvartal.  
3.  Avtale for nytt oppvekstadministrativt system tegnes i 3. kvartal, og det arbeides 

med kravspesifikasjon i mai og juni. 
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4. Fra uke 8 til og med 1. mai er det gjennomført pilot ved Kjellervolla skole, med 
gode erfaringer og resultater. IKT-ansvarlige ved skolene deltar i workshop i mai 
for informasjon og veiledning for å ta dette i bruk ved egen skole. 

 
Sektorbidrag mål 1– helse- og sosial 
1. Arbeidet med å digitalisere arbeidsprosesser knyttet til søknader er igangsatt og 

koblet mot en utvikling av «Min Side» for innbyggerne i Skedsmo kommune. 
2. Arbeidsprosessene tilknyttet gjennomføring av introduksjonsprogram er forbedret 

gjennom økt digitalisering i saksbehandlingen og mer effektiv arbeidsflyt. 
 
Svar: 
Arbeid med å bidra til måloppnåelsen er i rute.  
Sektoren har arbeidet spesielt med punkt 2 i første tertial. Prosjektet leverte 
strategirapport med forslag til tiltak i desember 2017, og hovedprosjektet er igang og 
har leveranse i juni og i oktober 2018. Tiltakene er av ulik karakter og påvirker også 
hverandre i forhold til digitalisering. Prosjektet jobber med følgende tiltak (ikke i prioritert 
rekkefølge under): 

a. Automatisere lønnsprosesser. 
b. Digitalisere fraværsregistrering og –håndtering. 
c. Forenkle vedlikehold av deltagerdata og rapportering. 
d. Fange opp inn- og utflyttinger til kommunen. 
e. Utnytte mulighetene i Visma Flyktning for enklere informasjonsutveksling. 
f. Timeplaner tilpasset arbeidspraksis. 
g. Årshjul for tiltak og kurs. 
h. Standardiserte introløp. 
i. Omfordeling av arbeidsoppgaver i flyktningeavdelingen. 

 
 

Sektorbidrag mål 1– kultur 
 Kultursektoren bruker digitale kanaler for å skape dialog og informere innbyggere og 

besøkende om Skedsmo kommunes kulturtilbud. 
 Vi skal utrede etablering av et felles bookingsystem for kommunale lokaler og 

anlegg 
 Vi skal etablere meråpneløsninger med selvbetjening på bibliotek. 
 
Svar: 
Et av tiltakene for å skape dialog og informere innbyggere er det nye lag og 
foreningsregisteret til Skedsmo kommune. I følge Google Analytics har lag og 
foreningsregisteret hatt 4833 unike sidevisninger siden lanseringen for en måned siden. 
En selvbetjeningsløsning, hvor lag og foreninger selv kan oppdatere info, vil utvikles 
som en fase to i prosjektet.  Et eget dialogverktøy vil utvikles i fase tre. 
 
Det ble holdt en presentasjon av konsept "ny bookingløsning" for 80 representanter for 
frivillig sektor 21. mars. Utforming av prosjektforslag er i gang, basert på intern og 
ekstern kartlegging. Overgang til planleggingsfasen er tentativt april. Anskaffelse av nytt 
system er tentativt august. 
 
Tilrettelegging for meråpen, selvbetjent løsning på biblioteket på Strømmen pågår. Det 
er gjort anskaffelse av inn- og utlånsmaskiner og alarmporter. Utredning om meråpne 
og selvbetjente løsninger for alle bibliotekene skal behandles i hovedutvalg for kultur, 
miljø og landbruk 23.5. 
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Sektorbidrag mål 1 – teknisk 
Målet er fulgt opp gjennom etableringen av et digitalt planregister som inneholder all 
informasjon om gjeldende planer. Våre systemer gir et godt digitalt tilbud til inn-
byggerne, samtidig som vi jobber med å utvikle systemene videre. Som en av de første 
kommunene i landet tok Skedsmo i 2017 i bruk 3D-data i den politiske behandlingen av 
plan- og byggesaker. Det jobbes med innføringen av eByggesak, som skal gi 
elektronisk innsending av byggesøknader. Skanning av bygge- og eiendomssaks-
registeret er igangsatt. 
 
Svar: 
Byggesaksarkivet scannes nå av innkjøpt firma, og det forventes ferdigstilt etter 
sommerferien. Da vil både plan- og byggesaksarkivet være digitalt. Digitalisering av 
planregister er en del av prosjektet digitalisering av de tekniske arkivene. 3D-data i den 
politiske behandlingen ble tatt i bruk på slutten av 2017, erfaringen med dette så langt 
er god. Skedsmo er en av de første kommunene som har gjort dette, og det vekker 
oppmerksomhet og interesse fra andre kommuner. Det er et svært nyttig verktøy, som 
også skal tilgjengeliggjøres for innbyggerne. Geodata er tatt sterkere i bruk under 
kommuneplanarbeidet enn tidligere, og vil også tas i bruk i innbyggerdialogen rundt 
viktige planprosesser. Det gjennomføres et forprosjekt for innføring av løsning for 
elektronisk byggesaksbehandling (eByggesak). Innføring av elektronisk 
byggesaksbehandling er blitt løftet opp til å bli et kommunesammenslåingsprosjekt. 
Sektoren vil kartlegge systemer tatt i bruk av andre kommuner, og kvalitetssikre at alle 
prosesser blir ivaretatt i et helelektronisk system.   
 
 
Sektorovergripende mål 2:  
Skedsmo kommune skal ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak 
slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy 
deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. 
 
 
Sektorbidrag mål 2 – SA 
Vi skal aktivt informere om vårt arbeid med flyktninger og innvandrere, for å legge til 
rette for bedre integrering, slik at dette skaper forståelse for arbeidet som gjøres og 
viser betydningen for menneskene det gjelder. 
 
Svar: 
Det er gjennomført møter både med ledelsen og ansatte på flyktningeavdelingen for å 
identifisere tema som kan bidra til å nå målet. I juni utgaven av kommuneavisen 
Knutepunktet, vil vi presentere introduksjonsprogrammet og i høstnumrene vil vi ta for 
oss tema som mentorprogrammet og arbeidspraksis. Bruk av Knutepunktet bidrar til at 
informasjonen når alle husstander og næringsdrivende i kommunen. 
 
Sektorbidrag mål 2 – utdanning 
Omorganiseringen av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn i barnehage og 
skole er fulgt opp, evaluert og eventuelle korrigerende tiltak er iverksatt. 
 
Svar:  
Årsmål er i rute. Bakgrunnen for dette målet er at kommunestyret høsten 2016 
behandlet en tiltaksplan for å styrke tilbudet til minoritetsspråklige barn i kommunen i 
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barnehage og skole (k-sak 16/43). Planen ble fulgt opp i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2017 hvor det ble bevilget 10,5 mill. kr på årsbasis. 
Bevilgningen gjorde det mulig å iverksette alle tiltakene i planen i løpet av 2017, og 
dette følges opp videre i 2018. Sentrale elementer i planen var ansettelse av flere 
språkpedagoger i barnehagene og oppbygging av et mottakstilbud for alle nyankomne 
elever på hjemmeskolen. Omleggingen til et desentralisert mottakstilbud på 
hjemmeskolen ble igangsatt fra skoleåret 2017-18, og har blitt fulgt opp blant annet 
gjennom et faglig nettverk med ressurspersoner på skolene, som ledes av PPA. Det er i 
løpet av året foretatt noen justeringer i ordningen, blant annet større fleksibilitet i tilbudet 
til førsteklassinger. 
 
 
Sektorbidrag mål 2 – helse- og sosial 
Økt gjennomstrømming i introduksjonsprogrammet har gitt høyere prosentandel 
deltakere ut i arbeid eller høyere utdanning. 
 
Svar: 
Arbeid med å bidra til måloppnåelsen er i rute.  
På nasjonalt nivå måles tjenesten ift overgang til arbeid/utdanning. I 2017 hadde 
flyktningeavdelingen en måloppnåelse på 57%. På bakgrunn av kommunens felles 
overordnede årsmål har flyktningeavdelingen formulert følgende mål for 2018 - «Minst 
65 prosent av de som avslutter sitt introduksjonsprogram går over til arbeid eller 
utdanning». 
I april var det en måloppnåelse på 67 %, og hittil i år ligger den samlet på 62 %. Vi 
beveger oss med andre ord i riktig retning, og andelen øker. Dette er et pågående 
arbeid.  
 
 
Sektorbidrag mål 2 – kultur 
 Vi skal tilrettelegge for utvidet integrering gjennom kommunens tilbud innen kultur. 
 Vi skal inkludere hele befolkningen gjennom tilrettelegging for frivillighet. 
 Vi skal skape nye møteplasser for en flerkulturell befolkning gjennom område-

satsingen på Skjetten. 
 
Svar: 
Det er etablert en ressursgruppe for integrering med de som har spesielt ansvar for 
tematikken i kommunen for å styrke informasjon og samarbeid. Her deltar, 
frivilligsentralen, biblioteket, representanter fra fritid- og ungdomsavdelingen, 
kunstsenteret og kulturkonsulent sammen med representanter fra helse- og sosial og 
Røde kors. I arbeidet med frivillighetserklæringen er frivilligheten i hele befolkningen 
invitert inn. Skjetten prosjektet er etablert med blant annet arrangementer på senteret 
der representanter fra hele den flerkulturelle befolkningen engasjerer seg i 
arrangementene. 
 
Sektorbidrag mål 2 – teknisk 
I by- og samfunnsplanleggingen bestreber teknisk sektor seg på å sikre gode 
bokvaliteter og fysiske løsninger for alle innbyggere, uansett alder, funksjonsevne og 
opprinnelse. Dette er viktige elementer i alle plansaker. 
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Svar: 
Teknisk sektor forbereder reguleringsplaner for politisk behandling. Boligkvalitet er et 
viktig tema i alle planer som legger til rette for boliger. Det er også et viktig krav i 
planprosesser å sikre gode lekeområder, områder for idrett, turområder og møteplasser 
og torg.  
 
 
Sektorovergripende mål 3:  
Skedsmo kommune skal ha inkludert folkehelseperspektivet i alle 
enheter i kommunen, slik at det sikres bedre folkehelse. 
 
Sektorbidrag mål 3 – SA 
Nye formålsbygg søkes lokalisert slik at det ligger til rette for økt gang og sykkel-
transport. 
 
Svar: Perspektivet vil være nedfelt i forkant av planleggingen av nye formålsbygg. 
 
Sektorbidrag mål 3 – utdanning 
1. PPAs innovasjonsprosjekt for å styrke skolenes arbeid med psykisk helse er 

gjennomført og fulgt opp. 
2. Ny «Nasjonal retningslinje for mat og måltider i barnehagen» er implementert. 
 
Svar: 
Årsmål er i rute.                                                                                                                                             

1. Prosjektet er igangsatt.                                                                                                                                                            
2. Barnehagene er i gang med å implementere veilederen. Sunt kosthold er tema 
og det brukes tid på å veilede foreldre i hva sunne matpakker inneholder. 
Arbeidet fortsetter i 2018. 

 
Sektorbidrag mål 3– helse- og sosial 
Sektoren har arbeidstrening og kvalifisering for ulike målgrupper.  
 
Svar: 
Arbeid med å bidra til måloppnåelsen er i rute.  
 Sektoren har arbeidet for å etablere 20 språkpraksisplasser for språktrening tilknyttet 

arbeidslivet for flyktninger som er i introduksjonsprogram. Dette i samråd med 
beslutning fattet i rådmannens ledergruppe.  

 Arbeids- og velferdsdirektoratet har innvilget kommunen v/ miljøarbeidtjenesten for 
voksne tilskudd til forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. Målgruppen 
er personer som mottar full uføretrygd og som ikke allerede har blitt tildelt varig 
tilrettelagt arbeid. Som hovedregel bør personer som er under 30 år ved oppstart, 
eller mottar uføretrygd etter reglene om ung ufør prioriteres. 

 
Sektorbidrag mål 3– kultur 
 «Kultur gir folkehelse»  

 Vi skal tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom: 
o Parker og grøntområder  
o Stier og turveier 
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o Innendørs- og utendørsanlegg for aktivitet 
Svar: 
Utover etablering av utendørs treningsapparater på Bondetangen i tilknytning til 
flomvollen ved Nebbursvollen friluftsbad med bakgrunn i bevilgninger i 2017, vil det i 
2018 etableres treningsapparater i tilknytning til løypenettet i Tæruddalen, samt i 
tilknytning til Nylendlia skisenter. Det arbeides kontinuerlig med utvikling, drift og 
vedlikehold av stier og turveier og parker og grøntområder. 
 
Sektorbidrag mål 3– teknisk 
Gjennom det løpende arbeidet med arealplanlegging legger teknisk sektor vekt på 
løsninger som gjør det trygt og attraktivt å velge sykkel og gange fremfor bil.  Lillestrøm 
er kåret til Norges beste sykkelby 5 ganger. Dette viser at den mangeårige satsingen på 
sykkel i kommunen har gitt resultater. I planlegging etter Plan- og bygningsloven legges 
det til rette for lek og fysisk aktivitet gjennom krav om opparbeiding av lekeplasser, 
etablering av turstier og grønne korridorer. I planleggingen er sektoren også opptatt av 
å tilrettelegge byens arealer med torg og møteplasser, for å skape rom for sosiale 
møteplasser, kultur og byliv. Alle disse områdene vil få økt oppmerksomhet fremover, 
etter hvert som utbyggingen av Lillestrøm fører til en tettere by.  
 
Svar: 
Teknisk sektor har hatt prosjektledelsen av den tverrsektorielle temaplanen for 
folkehelsearbeid, som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2018. Folkehelseplanen 
er et viktig grunnlag for ny kommuneplan, og inneholder mål og strategier for sektorens 
arbeid innen folkehelse i årene fremover.  
Områdereguleringen for Nitelva ble vedtatt i mars 2018. Denne planen vil skape gode 
friluftsområder og parker langt Nitelva. Blant annet legges det til rette for å etablere en 
sammenhengende turveinett langs de elvenære områdene. Sektoren vil legge til rette 
for å etablere en pumptrack sykkelbane i rådhusparken i løpet av 2018. 
 
 
Sektorovergripende mål 4:  
Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig by- og 
samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging. 
 
 
Sektorbidrag mål 4 – SA 
Det utarbeides bærekraftige lokaliseringsprinsipper for etablering av nye formålsbygg. 
 
Svar: 
Lokaliseringsprinsipper vil være nedfelt i forkant av planleggingen av nye formålsbygg. 
 
Sektorbidrag mål 4 – utdanning 
By- og samfunnsutviklingsperspektivet er tatt inn som sentral premiss for revideringen 
av barnehagebehovsplanen og skolebehovsplanen.  
 
Svar: 
Årsmål er i rute. Skolebehovsplanen legges fram for politisk behandling i mai/juni, der 
disse perspektivene er tatt inn. Sentralt i planen er forslag om skolekrets for den nye 
ungdomsskolen i Sofie Radichs vei, og omgjøring av Kjellervolla til en barneskole. 
Arbeidet med barnehagebehovsplanen skal igangsettes i løpet av kort tid. 
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Sektorbidrag mål 4 – helse- og sosial 
By- og samfunnsutviklingen er inntatt som en viktig grunnlagsfaktor for sektorens plan- 
og utviklingsarbeid.  
 
Svar: 
Sektorens bidrag til målets oppnåelse er i rute:  
- Utfordringsområder og vedtatt retning for tjenesteutvikling som er beskrevet i 

stortingsmeldinger, veiledere og sektorens strategi, legges til grunn i kommende 
helse-, omsorgs- og mestringsplan, som fremmes til politisk behandling før 
sommeren 2018.  

 
 
Sektorbidrag mål 4 – kultur 
 Kultur skal være et bærende element i byplanleggingen for å skape gode bo- og 

levekår for en økende befolkningsgruppe. Dette skjer gjennom planlegging av parker, 
møteplasser og steder for kunst og kultur. 

 Vi skal sørge for gode nærmiljøanlegg og god grøntstruktur i etablering av 
boområder. 

 
Svar: 
Bygging av nytt kunstsenter og bypark er lagt ut på Doffin for prising. Forventet 
byggestart er 3. kvartal 2018, med ferdigstillelse høsten 2019. Arbeidet med 
kulturinnholdet i Kvartal 1 er i prosess, med planlegging av nytt bibliotek, lokaler for 
musikk- og kulturskolen, samt øvehotell i samarbeid med Lillestrøm kultursenter og 
musikkutvalget. 
 
Finansiering av utsmykningsordningen for offentlige bygninger og rom ble avklart i 
budsjett 2018.  Utsmykningsprosjekt i Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter åpnes i mai.  
Det vil bli utarbeidet en overordnet utsmykningsplan i 2. halvår 2018. 
 
 
Sektorbidrag mål 4 – teknisk 
Teknisk sektor har ansvar for by- og arealplanleggingen i kommunen. I alle 
planoppgaver er bærekraft et hovedmål. Sektoren følger opp nasjonale forventninger til 
planleggingen og regional plan for samordnet areal og transportutvikling. I tråd med 
disse føringene legges det opp til at 90 % av veksten i kommunen skal skje i Lillestrøm 
og det nære omlandet, der kollektivdekningen er best. Vi følger også opp det nasjonale 
0-vekstmålet om at all veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange. Oppfølging av disse målene både i kommuneplanleggingen og 
reguleringsplanlegging skal underbygge en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling i 
Skedsmo. 
 
Svar: 
Teknisk sektor har et hovedansvar for at dette målet blir oppfylt, både gjennom 
reguleringsplaner, overordnede planer som kommuneplan og byutviklingsplan, og som 
part i regionalt samarbeid om samordnet areal- og transportutvikling. Forslag til ny 
kommuneplan fremmes til førstegangsbehandling i oktober 2018, og byutviklingsplanen 
planlegges ferdigstilt i 2019. Prosjektet for utvikling av Kjeller startet i 2017, og vil pågå 
frem mot 2023.  
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4. Gjennomgang av hver sektor 
 
4.1 Sentraladministrasjon 

 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn 

hittil i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 106 408 98 548 7 860 7,39 278 161 35,43 0 278 161  

 LØNNSUTGIFTER 83 816 79 889 3 927 4,68 237 969 33,57 0 237 969  

 DRIFTSUTGIFTER 66 341 64 014 2 328 3,51 179 005 35,76 0 179 005  

 DRIFTSINNTEKTER -43 749 -45 355 1 606 -3,67 -138 813 32,67 0 -138 813  

 I alt 106 408 98 548 7 860 7,39 278 161 35,43 0 278 161  

 
Regnskapet viser et positivt avvik på 7,8 mill. kroner mot periodisert budsjett pr. april 
2018 for hele sektoren, hovedsakelig er dette på eiendomsavdelingen og 
digitaliseringsavdelingen. På årsbasis meldes det balanse. Nedenfor følger en kort 
gjennomgang av hvert programområde: 
 
Politisk ledelse: Årlig netto budsjett: 15,4 mill. kroner. Det er et positivt avvik på 0,8 mill. 
kroner pr. april som skyldes periodisering. Ingenting å bemerke. 
 
Adm ledelse (rådmannen): Årlig netto budsjett: 5,7 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. 
april.  Ingenting å bemerke.  
 
Økonomiavdelingen: Årlig netto budsjett: 20,9 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. april.  
Ingenting å bemerke.  
 
PN – avd (plan og næring): Årlig netto budsjett: 5,9 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. 
april. Ingenting å bemerke.  
 
Org- og personalavdeling: Årlig netto budsjett: 44,5 mill. kroner. Negativt avvik 2,4 mill. 
kroner pr. april. Det skyldes at refusjonskrav for lærlinger og tillitsvalgte sendes hvert 
halvår, mens budsjettet er lagt inn kvartalsvis. Det meldes balanse ved årets slutt.  
 
Digitaliseringsavdelingen: Årlig netto budsjett: 53,5 mill. kroner. Positivt avvik 1,6 mill. 
kroner pr. april.  Dette skyldes i hovedsak avvik på kontoene for lisenser og 
oppgradering/kjøp av dataprogram og datautstyr, ingen avvik på årsbasis.  
 
Eiendomsavdelingen: Årlig netto budsjett: 127,3 mill. kroner. Positivt avvik 8,0 mill. 
kroner pr. april. Det er 2,0 mill. kroner i positivt avvik på lønn, og noe avvik på drift og 
inntekter. Det meldes balanse på årsbasis. 
 
Eksterne tjenester: Årlig netto budsjett: 0,6 mill. kroner. Ingen avvik pr. april.  Ingenting 
å bemerke.   
 
Revisjon: Årlig netto budsjett: 4,0 mill. kroner. Det er et negativt avvik på 0,6 mill. kroner 
pr. april som skyldes periodisering. Ingenting å bemerke.  
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens 
årsmål og status er presentert.   
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Sykefravær: 
Sykefraværet for 1. kvartal ligger på 7,6%.  Samme periode i fjor var sykefraværet 8,4 
%.  Avdelingene følger opp med tiltak og individuelle planer for hver enkelt ansatt i 
samarbeid med aktuelle parter.  
 
 
 
4.2 Utdanningssektoren:  
 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn hittil 

i år 
Avvik i 

kr Avvik i % Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 387 925 393 558 -5 633 -1,45 1 056 205 37,26 0 1 056 205  

 LØNNSUTGIFTER 329 824 333 602 -3 778 -1,15 927 237 35,98 0 927 237  

 DRIFTSUTGIFTER 114 992 132 887 -17 895 -15,56 321 141 41,38 0 321 141  

 DRIFTSINNTEKTER -56 892 -72 932 16 040 -28,19 -192 173 37,95 0 -192 173  

 I alt 387 925 393 558 -5 633 -1,45 1 056 205 37,26 0 1 056 205  

 
 
Den økonomiske statusen er i all hovedsak uendret fra forrige rapportering. 
Utviklingen i barnetallene er en sentral faktor for dimensjoneringen av 
utdanningssektorens tjenestetilbud. Som nevnt tidligere, er det i budsjettet for 
grunnskolen satt av midler til å dekke en vekst på 50 elever. Skolenes innrapportering 
av forventet elevtall ved skolestart høsten 2018 (per 1. mars) viser en økning på 20 
elever, altså godt innenfor budsjettets rammer. Det kan imidlertid se ut til at 
elevtallsøkningen vil bli høyere enn innrapportering per mars viser. Dette gjelder 
spesielt for Kjeller skole. Sektoren vil hente inn oppdaterte tall per mai. Selv om 
elevtallet viser en svak økning på makronivå, varierer situasjonen på den enkelte skole 
og på det enkelte klassetrinn. Det er også noe misforhold mellom skolekretsgrenser og 
foreldrenes ønsker om skoleplass for sine barn. For skoleåret 2018/2019 har dette gjort 
seg spesielt gjeldende når det gjelder Kjeller skole. Sektoren mottar i tillegg flere 
søknader enn tidligere om å få beholde skoleplassen ved flytting internt i kommunen. 
 
Sektoren ser at det for skoleåret 2018/2019 er en økning i antall søknader om 
skolebytte. Alle søknader om skolebytte må behandles individuelt, og det må fattes 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Dette innebærer at det er klageadgang på 
vedtakene.  
 
Samlet sett har kommunen tilstrekkelig med skoleplasser, men det begynner å fylles 
opp på de fleste skolene. Særlig gjelder dette Skjetten, Gjellerås og Stav skole hvor det 
er fullt på mange av klassetrinnene. 
 
For barnehagene er det fortsatt mismatch mellom foreldrenes ønsker om plass og hvor 
det faktisk er ledige plasser. Det er underkapasitet på Strømmen, men tilnærmet 
balanse på Strømmen og Skjetten sett under ett. Dette skyldes at foreldre på Strømmen 
stort sett aksepterer barnehageplass på Skjetten. Det er underkapasitet i Lillestrøm, 
tilnærmet balanse på Skedsmokorset og noe overkapasitet på Kjeller. Alle som har rett 
på barnehageplass etter barnehageloven § 12 har fått tilbud om plass i barnehage. Per 
april er det i underkant av 100 barn på venteliste som ønsker barnehageplass i løpet av 
høsten 2018. Disse barna har ingen individuell rett på plass. Det er fortsatt noen ledige 
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plasser i barnehagene, primært i Riisløkka og Kjeller barnehage, men disse forventes å 
fylles opp i supplerende opptak i løpet av året. 
Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 
 
Administrasjon utdanningssektoren: Årlig netto budsjett: 36,9 mill. kroner. Regnskapet 
viser et positivt avvik på 0,3 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett. Årsaken 
til dette er at programområdet inneholder enkelte sentrale avsetningskonti som skal 
fordeles ut på de øvrige programområdene. Spesielt gjelder dette 
lønnsavsetningspotten for hele utdanningssektoren (unntatt for barnehagene). 
Tilsvarende er det budsjettert merinntekt for refusjon sykepenger. Budsjettet er under 
kontroll per april. 
 
Pedagogisk støtteapparat: Årlig netto budsjett: 20,8 mill. kroner. Programområdet har et 
negativt avvik på 0,4 millioner kroner pr. april. Budsjettet er under kontroll.  
 
Kommunale barnehager: Årlig netto budsjett: 242,9 mill. kroner. Regnskapet viser et 
positivt avvik på 2,3 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett.  
Brukerbetalingene er noe lavere enn budsjettert, men dette inntektstapet vil per april 
kunne dekkes innenfor programområdets egne budsjettrammer.  Budsjettet er under 
kontroll per april. 
 
Private barnehager: Årlig netto budsjett: 170,1 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt 
avvik på 1,2 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett. Per april ser det ut til at 
det kommunale driftstilskuddet vil bli ca. 0,7 millioner kroner over budsjett. For øvrige 
budsjettposter er det for tidlig å rapportere ennå.  
 
Grunnskolen: Årlig netto budsjett: 521,5 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt avvik 
på 6,7 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett. Dette skyldes at kommunen 
ikke har mottatt statlig tilskudd som skal dekke enkelte lønnsutgifter. Videre vil avviket 
dekkes av refusjonsinntekter fra NAV, samt budsjettjusteringer innenfor eksisterende 
budsjett. Budsjettet i balanse per april.  
 
SFO: Årlig netto budsjett: 5,4 mill. kroner. Regnskapet viser et positivt avvik på 0,2 
millioner sett opp mot periodisert budsjett. Brukerbetalingene viser et negativt avvik på 
1,5 million kroner. Det negative avviket er normalt for årstiden, og vil normalt rette seg 
opp i løpet av året. Avviket følges nøye opp gjennom året. Per april ser det ut til at 
avviket kan dekkes innenfor eksisterende budsjett. 
 
Spesial- og sosialpedagogiske tiltak: Årlig netto budsjett: 35,1 mill. kroner. Budsjettet 
viser et negativt avvik på 0,5 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett.  
Budsjettet er under kontroll per april. 
 
Musikk- og kulturskolen:  Årlig netto budsjett: 12,8 mill. kroner. Programområdet har et 
negativt avvik på 1,0 millioner, og skyldes avvik på inntekter som er ventet i mai/juni.  
Budsjettet er under kontroll per april. 
 
Voksenopplæringen: Årlig netto budsjett: 10,3 mill. kroner. Programområdet har et 
positivt avvik på 1,4 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett, noe som skyldes 
periodisering. Budsjettet er under kontroll per april. 
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Årsmål: 
Sektoren er stort sett i rute når det gjelder verbalmålene for 2018. Det vises til vedlagte 
resultatskjema (vedlegg 1). Når det gjelder årsmål nr. 8 om andel elever som i 
elevundersøkelsen oppgir å bli mobbet, viser rådmannen til egen sak om dette  
(HUU-sak 18/27). Vi ser en økning på nær to prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse, i 
antall elever som svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i 
måneden eller oftere. Det er ikke en generell økning i tallene på alle skolene i Skedsmo, 
men særlig tre skoler som skiller seg ut med høye tall (Bråtejordet, Kjeller og Gjellerås 
skole). Rådmannen er bekymret for den negative utviklingen i mobbetallene, særlig på 
disse skolene, og følger opp dette.  
 
Rådmannen vil også knytte noen kommentarer til årsmål nr. 5 om ny pedagognorm i 
barnehage. Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Det skal da 
være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder 
per 14 barn over tre år. Det utlyses stillinger kontinuerlig for å rekruttere 
barnehagelærere. Åtte av 19 barnehager har høyere andel barnehagelærere enn 40 %. 
Fire ansatte vil i vår fullføre grunnutdanningen gjennom ABLU (arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning). Dette vil bedre tilgangen på barnehagelærere. For 2018 har 
utdanningssektoren fått tilført midler til å finansiere dette, men for 2019 vil sektoren 
mangle 1,6 millioner kroner for å oppfylle pedagognormen.  
 
Sykefravær:  
Sykefraværet 1. kvartal 2018 i sektoren er 10,1%. På samme tid i fjor var fraværet 
8,6%.                                                                         
  
 
                                                                                                                                                                                                                     
4. 3 Helse- og sosialsektoren: 
 

Beskrivelse Rev bud 
hittil i år 

Regn hittil 
i år 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Rev bud hele 
året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

Totalt 444 184 443 746 437 0,10 1 111 545 39,92 -6 300 1 117 845  

LØNNSUTGIFTER 399 230 413 646 -14 416 -3,61 1 155 998 35,78 -15 434 1 171 432  

DRIFTSUTGIFTER 128 590 139 587 -10 998 -8,55 391 556 35,65 -13 360 404 916  

DRIFTSINNTEKTER -83 636 -109 487 25 851 -30,91 -436 010 25,11 22 494 -458 504  

I alt 444 184 443 746 438 0,10 1 111 545 39,92 -6 300 1 117 845  

 
Regnskapet viser et ubetydelig avvik pr. april for sektoren. På årsbasis melder sektoren 
et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert 
programområde:  
 
Sektorkontoret, inkludert ansvar 34101- Helseavdelingen 
Netto årlig budsjett: -25,5 mill. kroner (netto inntektsbudsjett fordi hele 
flyktningetilskuddet føres på dette programområdet).  Positivt avvik pr. april er 6,7 mill. 
kroner. Avdelingen melder om balanse på årsbasis, med de samme utfordringer som 
tidligere, i hovedsak ny praksis fra IMDI knyttet til «restkvoten» av bosettinger for 
foregående år, og manglende inntekter som følge av dette. Om dette får 
budsjettmessige konsekvenser totalt sett ses, som tidligere meldt, blant annet opp mot 
nivået på antall familiegjenforeninger for 2018. Konklusjon for sistnevnte vil ikke 
foreligge før nærmere årsslutt når status for familiegjenforeninger foreligger. 
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Stab, helse- og sosialsektoren 
Netto årlig budsjett: 21,4 mill. kroner. Negativt avvik 1,0 mill. kroner pr. april. Skyldes 
periodiseringsavvik. Avdelingen melder om balanse på årsbasis. 
  
Tjenestekontoret 
Netto årlig budsjett: -66,0 mill. kroner (netto inntektsbudsjett fordi all betaling for opphold 
og statstilskudd brukere føres her).  Negativt avvik 9,2 mill. kroner pr. april som skyldes 
periodiseringer. Avdelingen meldte sist måned om netto besparelser på 6,5 mill. kroner 
basert på: 

 Merinntekter fra tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. 
 Merutgifter knyttet til kjøp av sykehjemsplasser eksternt. 
 Merutgifter til utskrivningsklare pasienter. 

 
For 2 brukere, der det kjøpes tjenester eksternt, må det forventes en forlengelse av kjøp 
ut 2018, noe som gir økte kostnader. Dette, sammen med andre mindre justeringer i 
avdelingen, medfører at besparelsen reduseres fra 6,5 mill. kroner til en besparelse på 
4,2 mill. kroner. 
  
Sentralkjøkkenet 
Netto årlig budsjett: 13,7 mill. kroner. Negativt avvik pr. april er 1,5 mill. kroner. 
Avdelingen har utfordringer med å drifte innenfor budsjett. Dette som følge av behov for 
reparasjon av utstyr, samt lavere inntekter enn forutsatt, blant annet fra salg av mat til 
hjemmeboende. Det meldes likevel om balanse inntil videre, og en vil komme tilbake til 
saken på et senere tidspunkt dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å drifte 
innenfor budsjett på årsbasis. 
  
Lindrende enhet 
Netto årlig budsjett: 4,2 mill. kroner. Positivt avvik 0,4 mill. kroner pr. april. Avdelingen 
melder om balanse på årsbasis. 
  
Avdeling for psykisk helse- og rus 
Netto årlig bevilgning 56,4 mill. kroner. Positivt avvik pr. april er 0,3 mill. kroner. 
Avdelingen meldte sist måned om balanse. I rapporten for april meldes et mindreforbruk 
på 2,5 mill. kroner noe som i hovedsak skyldes besparelser på nyopprettede stillinger i 
form av forsinket oppstart og besparelser i rusteamet. 
 
Avdeling for hjemmetjenester 
Årlig netto budsjett: 263,8 mill. kroner. Ingen avvik pr. april. Avdelingen melder om 
balanse på årsbasis. Som tidligere meldes usikkerhet knyttet til høyere forbruk enn 
budsjettert, i hovedsak lønnsutgifter samt noe driftsutgifter knyttet til bla bilhold 
 
Avdeling for sykehjemstjenester 
Årlig netto budsjett: 285,6 mill. kroner. Negativt avvik pr. april er 3,8 mill. kroner. 
Avdelingen har tidligere meldt om balanse, med bemerkninger om sannsynlig 
merforbruk basert på relativt høye lønnsbelastninger. Basert på fortsatt høy 
lønnsbelastning meldes om merutgifter - foreløpig i størrelsesorden 4 mill. kroner for 
2018. Regnskapsbelastningen tilsier et høyere merforbruk på årsbasis ved en 
skjematisk fremskriving, men det legges til grunn at det iverksettes tiltak som vil bremse 
opp og ideelt sett redusere merforbruket. Det må naturlig nok i det videre arbeides med 
å se på hvorvidt det innenfor rammen er mulig å iverksette tiltak som eliminerer skissert 
merforbruk. Trykket i tjenesten sett i forhold til budsjett tilsier at det lite slakk i 
budsjettene noe som vanskeliggjør en full inndekning av merforbruket. 
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Årsakene til at avdelingen sliter med å holde seg innenfor budsjett er i hovedsak disse: 

 Et betydelig fall i liggetiden (fra 2,2 år gjennomsnittlig liggetid i 2015 til 1,8 i 2017) 
på langtidsavdelingene har som konsekvens at det må settes inn ekstra 
bemanning til terminal pleie med større hyppighet enn tidligere, noe som 
medfører økt innleie av personale da døende pasienter ikke skal være alene. 
Ordinær bemanning er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig for å håndtere en slik 
økning i terminal pleie.  

 Økende antall beboere med demenslidelser gir en økning i utagering og vold mot 
pasienter og ansatte, hvor en må bemanne opp for å kunne tilby en forsvarlig 
tjeneste. 

 Økende antall beboere med alderspsykiatri gir, som for demensproblematikken, 
en økning i utagering og vold med oppbemanning som konsekvens. En ser 
stadig oftere at det er behov for en 1:1 bemanning rundt disse pasientene (i likhet 
med demensbeboere i punktet ovenfor), noe som ligger betydelig over det 
bemanningsnivået avdelingene er budsjettert med. 

 Som en sannsynlig konsekvens av dette ser en også en økning i antall 
avviksmeldinger i tjenesten på vold og trusler mot personalet. 
 

Avdeling for akuttmedisinske tjenester 
Årlig netto budsjett: 0,0 mill. kroner. Positivt avvik er 2,3 mill. kroner pr. april. I 
årsbudsjettet er utgiftene dekket av tilskudd fra samarbeidskommunene. Skedsmo’s 
andel føres som en intern overføring til dette ansvaret.  Avdelingen melder om balanse 
på årsbasis. 
  
 
Avdeling for miljøarbeidtjenester 
Årlig netto budsjett: 199,3 mill. kroner. Det er et positivt avvik på 2,6 mill. kroner pr. april 
2018. Avdelingen melder om besparelse på 1 mill. kroner på årsbasis etter å ha meldt 
om balanse i siste rapport. Besparelsen ligger på enhetene Utsikten, Stalsberg boliger 
og Ambulerende Miljøarbeid. Utsikten har ledig kapasitet og har derfor tatt 
bemanningen noe ned. En tredje bruker med 1:1 bemanning er på vei inn, så en vil ikke 
se de samme besparelsene videre utover i 2018 for Utsiktens del. Stalsberg har 
tidligere fått tilført midler for å utvide driften. Avdelingen har så langt hatt besparelse på 
lønn som følge av at det har vært benyttet lærlinger i noen av stillingene, samt at 
avdelingen har hatt en person i arbeidspraksis i regi av NAV.  
 
Tidligere boveiledertjeneste er fra 1/1-18 omorganisert, og bemannet opp/styrket i 
budsjettet fra samme tidspunkt. Tjenesten som nå heter «Ambulerende Miljøarbeid» har 
ikke vært driftet med full kapasitet i oppstartsmånedene, og vil følgelig ha en besparelse 
for året sett under ett.  
 
Avdeling for barn og familier 
Årlig netto budsjett: 192,5 mill. kroner. Det er et positivt avvik i regnskapet pr. april på 
2,8 mill. kroner, men dette gir ikke et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i 
avdelingen.  Avdeling for barn og familier har tidligere meldt betydelige avvik og 
utfordringer, spesielt innen barnevernet. Avvikene innen barnevernet kan oppsummeres 
slik: 

 Kjøp av eksterne tiltak. 
 Overforbruk på fosterhjemsområdet. 
 Flere barn med tiltak i SFO. 
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 Merutgifter knyttet til innleide konsulenter som utfører undersøkelser grunnet 
høyt meldings- og undersøkelsesbilde. 

 For lavt budsjettert husleie. 
 
Basert på ovennevnte melder avdelingen fortsatt om merforbruk i størrelsesorden 10 
mill. kroner. 
 
Utover dette er det som nevnt meldt om utfordringer i forhold til nye brukere i 
«Tilrettelagte tjenester for barn» (TTB) og til Asak avlastningssenter ved at det i 
budsjettprosessen ble lagt til grunn et innsparingstiltak som pr i dag ikke synes å kunne 
gjennomføres som forutsatt, gitt det trykket som er i tjenesten pr i dag. Problemstillingen 
er nå forsterket ved at det eksempelvis er varslet ytterligere nye brukere i TTB ved at 
det fra Ahus er meldt 2 nye barn som vil kreve tilsyn i hjemmet nesten hele døgnet. 
 
Basert på dette er det sannsynlig at meldt avvik på 10 mill. kroner ikke vil holde, og 
avdelingen vil komme tilbake i rapporten for mai med en mer konkret prognose for 
avdelingen basert på utfordringspunktene, inkludert vurdering av mulige 
inndekningstiltak. Gitt det høye trykket i tjenestene i denne avdelingen, er det likevel 
vanskelig å foreta de store innsparingene uten at det får konsekvenser for 
tjenestetilbudet.  
 
NAV-Skedsmo 
Netto årlig budsjett 105,5 mill. kroner. Det er et positivt avvik på 1,5 mill. kroner pr. april. 
Avdelingen melder om balanse på årsbasis. 
  
 
Flyktningavdelingen 
Årlig netto budsjett 60,2 mill. kroner. Det er et negativt avvik på 0,7 mill. kroner pr. april 
som skyldes periodiseringer. Avdelingen melder om balanse på årsbasis. 
 
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens 
årsmål og status er presentert.   
 
Sykefravær: 
I hele helse- og sosialsektoren er det er arbeidsnærvær på 90,3%. Dette inkluderer 
turnusavdelingene. I avdelinger med turnus, er det et arbeidsnærvær på 90,5 %. Alle 
avdelinger har oversikt over egne arbeidsnærværstall, og det er planlagt og igangsatt 
flere tiltak for å følge opp dette området.  
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4.5 Sektor for kultur- og kirkeformål 
 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn 

hittil i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 44 783 43 667 1 116 2,49 135 993 32,11 0 135 993  

 LØNNSUTGIFTER 22 196 22 322 -126 -0,57 66 960 33,34 0 66 960  

 DRIFTSUTGIFTER 35 774 35 715 59 0,16 109 494 32,62 0 109 494  

 DRIFTSINNTEKTER -13 186 -14 370 1 184 -8,98 -40 461 35,52 0 -40 461  

 I alt 44 783 43 667 1 116 2,49 135 993 32,11 0 135 993  

 
Sektoren har et regnskapsmessig positivt avvik på 1,1 mill. kroner pr. april, 
hovedsakelig på inntektssiden. Merinntektene er knyttet til flere idrettsarrangement og 
andre arrangementer i flerbrukshallene. Inntektene i kirkeforvaltningen er også per april 
høyere enn budsjettert. Sektoren melder balanse på årsbasis. Nedenfor følger en kort 
gjennomgang av hvert programområde: 
 
Administrasjon kultur: Årlig netto budsjett: 14,7 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. april.  
Ingenting å bemerke. 
 
Allmenn kultur: Årlig netto budsjett: 29,7 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. april. Ingenting 
å bemerke.   
 
Bibliotek: Årlig netto budsjett: 18,3 mill. kroner. Ubetydelig avvik pr. april.  Ingenting å 
bemerke. 
 
Fritids- og ungdomsavdelingen: Årlig netto budsjett: 21,5 mill. kroner. Positivt avvik 0,5 
mill. kroner pr. april, som skyldes periodiseringsavvik av budsjettet for aktivitetstilbud for 
barn og unge som vil jevne seg ut over året. Meldes balanse på årsbasis.  
 
Kulturvern: Årlig netto budsjett: 0,134 mill. kroner. Ingen avvik pr. april.   Ingenting å 
bemerke. 
 
Park- og idrett: Årlig netto budsjett: 36,1 mill. kroner. Negativt avvik 0,3 mill. kroner pr. 
april.  De største avvikene er på strøm/fjernvarme/annen fyring på kunstgressbanene 
som blir avregnet mot klubbene.  Meldes balanse på årsbasis. 
 
Kommunal kirkeforvaltning: Årlig netto budsjett: 15,3 mill. kroner. Positivt avvik 0,4 mill. 
kroner. Skyldes høyere inntekter. Det meldes balanse på årsbasis.  
 
Eiendomsskattemidler utgjør 30,0 mill. kroner i kultursektorens driftsbudsjett. Som 
vedlegg 5 følger en oversikt over bruken av disse midlene.   
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens 
årsmål og status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet i sektoren var på 7,0 % for 1. kvartal 2018, på samme tid i fjor var 
sykefraværet 5,9%.  Sektoren har tett oppfølging av sykemeldte og fokus på dette.  
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4.6 Teknisk sektor 
 

 Beskrivelse Rev bud 
hittil i år 

Regn hittil 
i år 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 19 709 23 497 -3 788 -19,22 89 099 26,37 0 89 099  

 LØNNSUTGIFTER 42 559 41 994 565 1,33 121 274 34,63 0 121 274  

 DRIFTSUTGIFTER 114 837 123 000 -8 163 -7,11 336 914 36,51 0 336 914  

 DRIFTSINNTEKTER -137 688 -141 498 3 810 -2,77 -369 090 38,34 0 -369 090  

 I alt 19 709 23 497 -3 788 -19,22 89 099 26,37 0 89 099  

 
Regnskapet viser et negativt avvik på 3,7 mill. kroner pr. april. Tilleggsbevilgningen for 
vintervedlikeholdet er ikke lagt inn i budsjettet pr. april. Sektoren melder balanse på 
årsbasis. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 
 
Administrasjon teknisk: Årlig netto budsjett: 15,1 mill. kroner. Regnskapet viser et 
negativt avvik pr. april på 0,4 mill. kroner, som skyldes feilperiodisering av 
vertskommunetilskudd fra andre kommuner for Romerike Trainee og Vannområde Leira 
Nitelva. Programområdet forventes å gå i balanse på årsbasis.  
 
Status på sektorens driftsprosjekter er: 
 
Digitalisering av de tekniske arkivene. 
Sektoren forventer å bruke 3,6 mill. kroner på dette prosjektet i år. Det er til nå brukt 
mye tid på å kvalitetssikre byggesaksarkivet og å utarbeide digitaliseringsrutinen. Hele 
byggesaksarkivet er hentet av leverandør som utfører skanningen. Eiendomsarkivene 
(seksjonering, delesak, skylddeling og målebrev) er neste arkiv som vil bli digitalisert.  
 
9337 Bysykkel (eiendomsskatt) 
Det er bevilget 1,0 mill. kroner og det er nå planlagt tiltak for ca. 0,5 mill. kroner. Disse 
er i hovedsak deltakelse i arrangementet Bike Expo på Hellerudsletta, sykle til jobben 
aksjonen, innkjøp El-sykkel / klimasats og skolekampanjer.  
 
Kjeller flyplass  
I henhold til prosjektplan skal det utarbeides en konseptutredning i innledende fase. 
Utredningen skal vise hvordan Kjeller kan fungere som en del av en større struktur, 
både lokalt og regionalt. Utredningen skal identifisere og analysere alternative 
utviklingsprofiler for området. Aktuelle temaer er: grønnstruktur/rekreasjon, boligstruktur, 
sosial infrastruktur, næringsstruktur, mobilitet og det skal utredes hvordan Kjellers 
flyhistoriske rolle kan ivaretas og gi identitet til området. Det er behov for kjøp av 
ekstern konsulenttjeneste, og det forventes inngått avtale med leverandør om kort 
tid.  Arbeidet skal gjennomføres i løpet av inneværende år, og vedtatt beløp på 1,5 mill. 
kroner antas å bli utgiftsført i løpet av andre halvår. 
 
9331 Bekjempelse svartlistearter (eiendomsskatt) 
Bevilgningen på kr. 0,5 mill. kroner vil bli brukt på tiltak mot brunsnegler på utvalgte 
plasser og tiltak mot svartelisteplanter. Det vil i år være et ekstra fokus på å fjerne 
svartelisteplanter fra ravineområdene på Skjetten, koblet opp mot områdesatsing 
Skjetten («Aktive Skjetten»).   
 
Byutviklingsplan 
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Budsjett 1,5 mill. kroner. Viktig grunnlagsmateriell er utarbeidet, og vi er godt i gang 
med analysearbeidet. Midler tildelt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
KMD, 1,0 mill. kroner vil gå til konsulenthonorar. En mulighetsstudie/helhetlig plan for 
området Lillestrøm vest (Jonas Lies gate med tilliggende kvartaler, fra Nittedalsgata til 
Storgata) starter opp i juni. Dette arbeidet er viktig med tanke på mobilitet og byrom i 
det mest sentrale området i Lillestrøm. Stasjonsområdet, ny gateterminal, 
transformasjon av eksisterende bussterminal, Jonas Lies gate som en viktig framtidig 
kollektivakse, nye kulturbygg i kulturkvartalene, utnyttelse av areal rundt rådhuset, 
utvidelse av tinghuset, utbygging på OBS-tomta og Esso-tomta er noe av det som skjer 
langs Jonas Lies gate og som utløser behov for spesiell avklaring av dette området.  
 
Kommuneplan 
Det er satt av 1,5 mill. kroner til parkeringsstrategi, byutviklingsplan og 
mobilitetsutredninger. Byutviklingsplan er skilt ut som eget prosjekt. 
Parkeringsstrategien produseres med egne ansatte og er under utarbeidelse, de 
frigjorte midlene dette gir vil bli disponert til en mulighetsstudie for stasjonsområdet. For 
kommuneplanen er det intern presentasjon av «70%-leveranse» i slutten av mai.  
Førstegangsbehandling av forslag til ny kommuneplan 2019 – 2030 er planlagt til 
oktober 2018. 
 
eByggesak 
Sektoren har mottatt kr 400.000 i innovasjonsmidler for å gjennomføre et forprosjekt for 
innføring av løsning for elektronisk byggesaksbehandling. Innføring av elektronisk 
byggesaksbehandling er imidlertid blitt løftet opp til å bli et kommunesammenslåings-
prosjekt. Tildelte midler vil bli brukt til å kartlegge systemer tatt i bruk av andre 
kommuner og noe konsulentbistand.   
 
Parkering: Årlig netto budsjett: -1,3 mill. kroner. Ingen avvik pr. april. På årsbasis 
meldes balanse. Kommunen kjøper kontrolltjenester og viderefakturerer denne 
kostnaden til parkeringsselskapet.  
 
Eiendomsskatt: Årlig netto budsjett: 2,6 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt avvik 
på 0,2 mill. kroner pr. april. Merforbruk på lønn skyldes at en stilling på 
geodataavdelingen har jobbet på eiendomsskatt frem til 1. april. Fremover vil stillingen 
belastes geodataavdelingen.  
 
Brann – beredskap: Årlig netto budsjett: 36,8 mill. kroner. Regnskapet viser et positivt 
avvik på 0,9 mill. kroner pr. april. Driftstilskudd til brannvesenet og feiing er i henhold til 
budsjett. 110-sentralen på Lørenskog ble lagt ned i april og ny 110-sentral er etablert i 
Ski. Kommunen har ikke mottatt faktura for 110-tjenester.    
 
Kommunalteknikk: Årlig netto budsjett: 1,8 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt 
avvik på 0,3 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse på årsbasis. 
Kommunalteknisk avdeling følger beredskapsplanen for flomsikring i Lillestrøm og 
Leirsund, og gjennomgår prosedyrene med beredskapsgruppen og arbeidsgruppen. 
Nødvendige aksjoner tas i henhold til prognoser fra NVE. Det er anskaffet flomvern av 
typen vannpølser og BigBag sandsekker. Disse kan legges langs lavpunktene på 
flomvollen for å sikre Lillestrøm mot flom opp til kote 106. Så langt er det kjøpt inn 
beredskapsutstyr for ca 0,5 mill. kroner.  
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Samferdsel: Årlig netto budsjett: 44,7 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt avvik på 
6,8 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. 
Kommunen var ferdig med feiing til 17. mai. Det har vært tilsyn på snødeponiet der vi 
fikk tre avvik/anmerkninger. Vi er i gang med å rette avvikene. Vi gjennomfører for tiden 
prøvetaking av sandfang for å kontrollere forurensningsgraden. Dette vil fastslå hvilket 
deponi vi kan benytte for å levere slam fra sandfangene.  
 
Lønnsutgifter er i balanse. Driftsutgiftene har et merforbruk på 6,5 mill. kroner. Dette 
skyldes at tilleggsbevilgning, som ble vedtatt 4. april, ikke er regulert inn enda. 
Driftskontraktene har et merforbruk på 7,3 mill. kroner før april er belastet. Vinterens 
hyppige snøfall førte i tillegg til merforbruk på snøsmelteanleggene på 0,5 mill. kroner 
(strøm og fjernvarme), og det må forventes høyere kostnader enn budsjettert på 
postene. Det er mindreforbruk på strøm veilys, og ved årsslutt forventes mindreforbruk 
på 1,5 mill. kroner. Midlene omdisponeres til å dekke inn kostnader til 
snøsmeltingsanlegg.  
 
Vannforsyning: Årlig netto budsjett: -15,6 mill. kroner. Regnskapet viser et negativt avvik 
på 1,5 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. Det 
er fortsatt store vannlekkasjer, og arbeid med å lokalisere og utbedre disse er prioritert. 
Dette genererer høye kostnader både til vannkjøp (pr. april på 1,2 mill. kroner) og 
kostnader for materiell og mannskap. Vi forsøker å dekke kostnadene innenfor vedtatt 
budsjett, men det kan være aktuelt å justere inn midler fra fond 2 for å dekke 
kostnadene. Det skal i 2018 utarbeides en plan for lekkasjesøk for å sikre bedre kontroll 
på lekkasjer.  
 
Det er kjøpt inn mange vannmålere ved årets start for å kunne møte etterspørselen når 
utsendelse av pålegg om installasjon gjenopptas. Dette fører til merforbruk på 0,5 mill. 
kroner på posten, og den må antagelig oppjusteres i løpet av året.  
 
Avløpsbehandling: Årlig netto budsjett: -19,6 mill. kroner. Regnskapet viser et positivt 
avvik på 6,1 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. 
Sektoren har ferdigstilt datamodellen MikeFlood, der data om avrenning, avløpsnett og 
vassdrag er koblet sammen. Det er første gang en slik modell er utført i Norge. Det 
arbeides kontinuerlig med vannprøver av overvannsutslipp som går ut i vassdragene for 
å avdekke feilkoblinger og sikre betryggende vannkvalitet i vassdragene. Arbeidet med 
rengjøring av ledningsnettet gjenopptas i disse dager. Oppstart er i sone 
Skedsmokorset.  
 
Det er budsjettert med tilknytningsgebyrer fra Solbergdistriktet på 1,5 mill. kroner. Da 
Solbergprosjektet foreslås utsatt, nedjusteres budsjettet tilsvarende. 
 
Renovasjon: Årlig netto budsjett: - 0,4 mill. kroner. Regnskapet viser et positivt avvik på 
0,2 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. 
Kommunen fortsetter arbeidene med å måle og tette mot gass i Haugen og Lillehaugen 
borettslag. Tiltak for å fange opp mer gass på deponiarealet igangsettes i løpet av mai. 
Vi fortsetter også arbeidene med å etablere leirpropper i grøftetraseene. Det arbeides 
med oppfølging av kommunestyret vedtak 9. mai om videre føringer for arbeidet på 
Brånås. I disse dager igangsettes reparasjon av plener etter boligundersøkelsene som 
ble utført høsten 2017. Vi har også oppstart for deler av overvannstiltakene i løpet av 
sommeren. Målet med disse er å få overvannet raskere ut av deponiarealet. For å sikre 
at berørte parter får god informasjon underveis i prosjektet, er det etablert et eget 
område med utfyllende informasjon på kommunens hjemmeside.   
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Driftstilskudd til ROAF ligger 0,5 mill. kroner over budsjett, og må oppjusteres med 1,0 
mill. kroner på årsbasis iht vedtatt budsjett for ROAF IKS. Dette reguleres mot 
selvkostfond.  
 
Driftsavdelingen: Årlig netto budsjett: 0,0 mill. kroner. Regnskapet viser et positivt avvik 
på 0,6 mill. kroner pr. april. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. Det 
er store merkostnader på grunn av snørydding, strøing og bortkjøring av snø. Samt 
overtid knyttet til det ekstraordinære vintervedlikeholdet. Disse kostnadene blir imidlertid 
fakturert kommunalteknisk avdeling, samferdsel.  
 
I forbindelse med den krevende vinteren 2017/2018 er det mer slitasje på biler og 
maskiner. Det er i hovedsak slitasje på brøyteutstyret, men også mer servicekostnader 
og andre slitasjedeler. Biler og maskiner er gjennom vinterperioden benyttet ca 50% 
mer enn en normalvinter. Vinterens snøfall har generert i mye overtid og merbelastning. 
Ansatte innen seksjon veivedlikehold/anlegg har alle over 200 timer overtid i 
perioden. Det vurderes, i samarbeid med fagforbundet, å søke Arbeidstilsynet om 
utvidet overtidsbruk for seks personer.  
 
Planavdelingen: Årlig netto budsjett: 14,8 mill. kroner. Regnskapet pr. april viser et 
negativt avvik på 1,7 mill. kroner. Plan fikk to nye stillinger i budsjettbehandlingen for 
2018. Disse stillingene er ikke besatt, og avdelingen har underforbruk på lønnsutgifter. 
Kommunestyret bevilget midler til én stilling fra 1. august. Avdelingen jobber med 
rekruttering.   
 
To reguleringsplaner har blitt behandlet i starten av året. Gebyrinntektene fra private 
reguleringsplaner ligger 0,8 mill. kroner under budsjett. Det har kommet en del saker 
tilbake til rådmannen ved førstegangsbehandling. Dette påvirker planprosesser og 
gebyrinntekter. Når planene blir vedtatt vil inntektsbudsjettet bedre seg.     
  
Geodataavdelingen: Årlig netto budsjett: 12,5 mill. kroner. Det er ubetydelig avvik pr. 
april i regnskapet. Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt.  
 
Byggesak: Årlig netto budsjett: -2,4 mill. kroner.  
Regnskapet pr. april viser et positivt avvik på 1,2 mill. kroner pr. april. Programområdet 
forventes å gå i balanse ved årsslutt.  Byggesak har mindreutgifter på drift med 0,5 mill. 
kroner, hovedsakelig på grunn av vakanser de to første månedene. Avdelingen prøver å 
rekruttere en person, men har foreløpig ikke funnet riktig kompetanse. Vi forsøker nå 
nye kanaler for å rekruttere.  
 
Byggesaksgebyrene ligger 2,3 mill. kroner under budsjett. Normalt øker 
byggesaksmengden utover våren. Det har vært litt færre byggesaker enn det som har 
vært vanlig. Vi forventer fortsatt at antall byggesaker vil ta seg opp utover sommeren.  
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Gebyrinntektene 
Tabellen viser sektorens gebyrinntekter per 01.05.2018. Årsgebyrene for første termin 
for vann, avløp, renovasjon og feiing er fakturert. 
 
Område Inntekter Budsjett Avvik 
Vann -27 668 -28 072 -403 
Avløp -34 968 -34 226 742 
Renovasjon -24 802 -24 750 52 
Feiing -2 551 -2 600 -49 
Regulering -906 -1 667 -760 
Oppmåling -932 -610 322 
Byggesak -3 114 -5 445 -2 331 

Tall i 1000kr  
 
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens 
årsmål og status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet for 1. kvartal 2018 var 10,2%, mot 7,5 % på samme tid i fjor.   
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Status utbyggingsavtaler 1. tertial 2018 
Prosjekt Kommentar 
Bølerveien 
(Mesta-tomten) 

Det er avholdt møter med Fabritius Gruppen AS og ROAF om utbygging 
av deler av Bølerveien mot Sørum grense med justert kjørebane, nye 
rundkjøringer, gang- og sykkelvei med belysning iht. reguleringsplan og 
rekkefølgebestemmelser. Kommunen avventer mer dokumentasjon, før 
sluttforhandling av avtale og evt. refusjonssak. Fabritius Gruppen AS er 
interessert i samarbeid om opparbeidelse av Bølerveien, før utbygging på 
eiendommen. Avventer beslutning om Bølerveien fra Statens vegvesen. 

Bølerveien 
(ROAF-tomten) 

Se over.  

Høgslund 
 

Fabritius Gruppen AS har opparbeidet resten av Høgslund-feltet. 
Rekkefølgebestemmelser med krav til bygging av ny rundkjøring i 
Trondhemsveien-Lurudveien-Moreneveien og ny vei (tverrveien) til 
kulvert under E6 og Bølerveien med bom, gang- og sykkelvei og 
belysning er gjennomført. Etablering av bussbom i tverrveien 
drøftes med Ruter, for å kunne starte gjennomgående bussrute i 
Bølerveien. 

Lillestrøm Øst, 
delområde A. 
Solheimsgata –  
Landstads gate – 
Teatergata 

I henhold til HUT-sak, 08.02.2017 - mindre vesentlig 
reguleringsendring og forprosjekt Lillestrøm Øst.  
Utbyggingsavtalen er omforent og HUT vedtok 14.03.2018 utleggelse 
til offentlig ettersyn fram til 23.04.2018. Det innkom 4 uttalelser, og 
saken skal til politisk behandling.  

Lahaugmoen  Kommunen har overtatt opparbeidete, kommunale vei- og VA-anlegg. Ny 
atkomstvei fra Lahaugmoen til Bråteveien er åpnet. Det er inngått 
justeringsrett- og pliktavtaler for vei- og VA-anlegg.  

Lillestrøm, kvartal 33. 
(Skedsmogata –  
E. Wessels gate – 
Gjerdrumsgata – Storgata 

Avventer grunnlag for justeringsavtale for mva.-refusjon 
for infrastruktur, som kommunen skal overta. 

Lillestrøm, kvartal 36 
(Gjerdrumsgata – E. 
Wessels gate – 
Nannestadgata – Storgata) 

Det er inngått justeringsrettavtale for vei- og VA-anlegg. 
Avventer tilbakemelding på tinglysing av avtale om 
ferdselsrett og drift og vedlikehold av offentlig torg og 
gang- og sykkelvei. 

Strandveien 22 Møter med RA2 og Rælingen kommune om utbyggings-
avtale, justeringsavtale for mva.-refusjon for utbyggings-
området. Avventer behandling av innsigelse fra fylkes-
mannen, og evt. justering av forslag til reguleringsplan før 
videre forhandlinger. 

Meierikvartalet Utbyggingsavtalen lå ute til offentlig ettersyn fram til 
2.1.2018 og ble sluttbehandlet av kommunestyret 
28.02.2018. 

Lillestrøm, Kvartal 10 
A. Tiedemands gate/ 
Torvgata/ Brandvoldgata/ 
Nittedalsgata) 

Det er igangsatt forhandling om utbyggingsavtale med 4 
utbyggere for Kvartal 10. 

  
4.9 Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.m 
 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn hittil 

i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  
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 Totalt -922 509 -943 074 20 565 -2,23 -2 671 003 35,31 0 -2 671 003  

 LØNNSUTGIFTER 2 050 1 725 325 15,85 5 712 30,20 0 5 712  

 DRIFTSUTGIFTER 47 279 42 642 4 637 9,81 412 178 10,35 0 412 178  

 DRIFTSINNTEKTER -971 838 -987 441 15 603 -1,61 -3 088 893 31,97 0 -3 088 893  

 I alt -922 509 -943 074 20 565 -2,23 -2 671 003 35,31 0 -2 671 003  

 
Skatt og rammetilskudd: Kommunens andel av skatteinngangen i april 2018 var 11,3 
mill. kroner, noe som var 3,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Akkumulert ligger vi 
13,1 mill. kroner over budsjettet, som tilsvarer en pluss på 2,7%.  Vi venter ikke avvik på 
rammetilskuddet, utenom at vi vanligvis kun får beholde 40% av eventuelle merinntekter 
på skatt.  Av nåværende merinntekt på skatt utgjør 40% 5,240 mill. kroner.  
 
Renteutgifter/renteinntekter:  
Vi har betydelige merinntekter på posten for renteinntekter pga stor likviditetsbeholdning 
i bank. Vi har budsjettert en kontantbeholdning på 800 mill. kroner, og har pr. april opp 
mot 1,5 milliarder kroner i bankinnskudd. Pr. 1. kvartal 2018 har vi 1,7 mill. kroner 
høyere renteinntekter enn budsjettert.  
 
Når det gjelder renteutgifter på våre flytende lån, så har vi budsjettert med 1,5%. 
Rentene har gått noe opp den senere tid, så dette kan bli litt knapt. På den annen side 
har vi flere inntektsposter som blir beregnet på grunnlag av flytende rente. Når 
markedsrenten øker, vil inntektene også øke, og utjevne merutgifter på lån. Vi har ingen 
renterisiko på kort sikt.   
 
Pr. april er det en merinntekt på 6,940 mill. kroner på fellespostene. På årsbasis melder 
rådmannen foreløpig balanse på felleskapitlet fordi skatteinngangen/rammetilskuddet 
kan endres.   
  
5. Investeringer 
Vedtatt revidert investeringsbudsjett for 2018 er 726,6 mill. kroner. Av dette er 422 mill. 
kroner overført fra 2017. Det er utbetalt 116,1 mill. kroner pr. 30.04.18. I vedlegg 3 er 
det laget en oversikt over alle utbetalinger og budsjett for pågående prosjekter pr. april. I 
tillegg er investeringsoversikten som teknisk sektor legger fram for sitt hovedutvalg, 
med som vedlegg 4. Nedenfor er en del av prosjektene kommentert.  
 
Prosjekter i sentraladministrasjonen 
 
Budsjettrammmen i 2018 består av:   
Byggeprosjekter:  209,1 mill. kroner 
Div mindre prosjekter:             54,6 mill. kroner  (oppgradering eiendom, ladepunkter) 
Reg. planer, utv. eiendom   16,1 mill. kroner 
EPC/ENØK/Oljefyrer     9,0 mill. kroner 
Kjøp av eiendom   43,4 mill. kroner (skoletomt Sophie Radichs.vei) 
Fiber (IT-avd)     2,9 mill. kroner 
Sum    335,4 mill. kroner 
  
De største beløpene i budsjett 2018 for byggeprosjekter som eiendomsavdelingen har 
ansvaret for er: Husebylåven (65,4 mill. kroner), tilbygg Lillestrøm barnehager (41,8 mill. 
kroner), hardbruksboliger (39,3 mill. kroner), og nybygg Akershus kunstsenter m/park 



59/18 Orientering om 1. tertialrapport 2018 - 16/00111-44 Orientering om 1. tertialrapport 2018 : 1. terialrpport 2018

26 

(46,7 mill. kroner).  Eiendomsavdelingen har ansvaret for eiendomsskatteprosjektene  
9249, 9296 og 9326. 
 
Når det gjelder framdrift, så vil en stor del av de budsjetterte midlene til Husebylåven og 
hardbruksboliger ikke bli brukt i 2018. Når det gjelder Akershus kunstsenter m/ park, så 
vil rådmannen kunne si noe mer om framdrift når tilbudene er analysert. Rådmannen vil 
komme nærmere tilbake til tidsestimatet for ferdigstilling av prosjektene i neste 
tertialrapportering. 
 
Nedenfor kommenteres en del av prosjektene.  
 
Akershus kunstsenter 5093 og 9326 Park Kirkegata 10-12 
Det er totalt bevilget 65 mill. kroner til bygging av kunstsenteret, med 50% fordeling i 
2018 og 2019. Prosjektet ble lagt ut på Doffin med tilbudsfrist 22. mai.  Tilbudene må 
gås gjennom før vi kan si noe mer om framdrift. Utvikling av parken må ses i 
sammenheng med kunstsenteret.  
 
9249 Husebylåven 
Det utarbeides romprogram innenfor rammen på 69 mill. kroner.  
 
9296 Rehabilitering svømmehaller 
Alle midlene vil bli benyttet i 2018.  
 
1060 ENØK/1090 EPC 
Prosjektet er overtatt, og vi er i forhandlinger om å omforenes om kontraktsdokumenter 
for fase 3, Prosjektoppfølging.  
 
1089 Hardbruksboliger 
Det pågår reguleringsarbeid, og sak vil bli forelagt politikken høsten 2018. Oppstart på 
prosjektet er stipulert til 1. halvår 2019, med ferdigstillelse 1. halvår 2020. Det er 
bevilget totalt 41,6 mill. kroner til prosjektet.  
 
2079 Tilbygg Lillestrøm barnehager 
Arbeidet er forventet sluttført i slutten av 2018. Totalbevilgning er 45,6 mill. kroner for 
prosjektet.  
   
Ferdigstilte byggeprosjekter i eiendomsavdelingen  
Det er lagt fram byggeregnskap for alle de største ferdigstilte byggeprosjektene.   
 
 
Prosjekter i undervisningssektoren: 
 
Sektoren har ingen bevilgning på årets investeringsbudsjett.   
 
 
 
 
 
 
Prosjekter i helse- og sosialsektoren: 
 
Investeringsramme for 2018 er som følger: 
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Overført fra 2017             3.000.000 
Ordinær ramme 2018            2.375.000 
Disponibelt beløp 2018            5.375.000 
 
Rammen for 2018 er planlagt disponert slik: 
Kjøp av bil «Dreiningsprosjektet» -utsatt fra 2017 i påvente 
av mulighet for kjøp av el-minibuss 395 000 
Prosjekt Låke, fullføring i 2018  1 000 000 
Prosj-Boveildertj-ombygn Holmsensv 103, fullføring i 2018 680 000 
Prosjekt "Svar ut"   300 000 
Velferdsteknologi -bevilgede 10 mill. kroner ikke tilstrekkelig, 
disponering av restbeløp i sektorens investeringsramme   2 000 000 
Delfinansiering pålegg mattilsynet distrikskjøkken, deling 
med Eiendomsavdelingen 1 000 000 
Sum    5 375 000 

 
 
Prosjekter i kultursektoren (prosjektene 5* (unntatt 5057, 5060, 5090, 5093 som 
eiendomsavdelingen har ansvaret for), og 9307, 9326, 9327,9328, 9339, 9340 og 
9341 ) 
 
Kultursektoren har et brutto investeringsbudsjett i 2018 på 76,1 mill. kroner.  
Det vises til vedlegg 2 som viser forbruk og kort beskrivelse av framdrift for det enkelte 
prosjekt.  
 
Generelt så er prosjektene som er besluttet i 2018 igangsatt. Det er gjort avtale for 
oppfølging med henholdsvis ekstern konsulentbistand, og eiendomsavdelingens 
prosjektkontor for å få igangsatt prosjektering og gjennomføring av prosjektene. I 
enkelte av prosjektene er det for optimistisk tidsestimat. De prosjektene der forbruk er 
antatt å bli under budsjettet, er arbeid i parkene i Kirkegata 10-12 og ved rådhuset, 
innvendig rehabilitering av Kirkegata 10, lysløype i Bråteskogen, og tilskuddene til 
garderobeanleggene på Skedsmo stadion og Skedsmo stadion vil antagelig ikke bli fullt 
utbetalt i 2018.  
 
Det vurderes å sette inn en egen prosjektleder for kulturprosjektene i kultursektoren 
2018/2019 for å få ytterligere framdrift. 
 
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til tidsestimatet for ferdigstilling av prosjektene i 
neste tertialrapportering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjekter i teknisk sektor (prosjekt 6*, og 9253, 9263, 9309, 9321) 
Årets bevilgning i teknisk sektor er 291,9 mill. kroner inkl. mva.  
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Bevilgningen er fordelt slik: 
Rammebevilgning vei:     Total bevilgning er   57,8 mill. kroner  
Budsjett veilys:                 Total bevilgning er   18,1 mill. kroner  
Rammebevilgning vann:  Total bevilgning er    64,3 mill. kroner  
Rammebevilgning avløp: Total bevilgning er  150,4 mill. kroner 
Annet          Total bevilgning er     1,2 mill. kroner   
 
Sum         291,9 mill. kroner 
 
Regnskapet viser at sektoren har brukt 23,5 mill. kroner inkl. mva av årets bevilgning. 
Sektoren har laget en prognose som viser at forbruket i 2018 på 
investeringsprosjektene vil ligge ca. 90 mill. kroner under budsjettet. Som en orientering 
blir sektorens egen investeringsrapport til HUT lagt fram for kommunestyret (vedlegg 4). 
Det gir en fullstendig over alle prosjekter som er på investeringsplanen i 2018, 
uavhengig av om de er igangsatt eller ikke.   
 
6. Likviditetsoversikt pr. 30.05.18 
Likviditet Regnskap 

    Rente 
Bankinnskudd konsern 1.398.213.712  1,55%  
Lillestrømbanken            5.550.631 1,00%  
Gjensidige bank         90.233.136                   1,55%  
TOTALT 1.493.997.479  

 
 
7. Formannskapets post 
 
Budsjett eks. mva Kr 600.000,00 
   
Forbruk pr 30. april 2018 eks mva:   
Lillestrømkonferansen 
Studietur med Kunnskapsbyen Lillestrøm 
Bidrag Barlock UB 

Kr 
« 
« 

3.000,00 
7.112,00 
2.000,00 

Sum utgifter pr. 30.04.18 Kr        12.112,00 
 
 

Skedsmo kommune, 28. mai 2018   
 

 
 

Erik Nafstad 
Rådmann 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 18/00008-7 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Skedsmo  18.06.2018 

REVISJON AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak

 Kommunestyret tar saken til orientering

Vedlegg: 
1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020
2. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 11.6.2018

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet revisjon av plan for forvaltningsrevisjon i de to foregående 
møtene.  

En oppsummering av tema som er aktuelle for forvaltningsrevisjon som utvalget har
kommet frem til er: 

 Kvalitet i eldreomsorgen

 Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager

 Oppfølging av investeringsprosjekter, prosjektgjennomføring

 Etterlevelse av Plan- og bygningsloven

 Integrering av flyktninger

 Internkontroll i barnevernet

Utvalget kan komme med ytterligere forslag til tema i møtet. Skedsmo har ressurser
til å bestille 2 – 3 forvaltningsrevisjoner i året. 

I dette møtet legges det opp til at utvalget prioriterer og rangerer temaene. Dette vil 
bli tatt inn i den reviderte planen Utvalget bør også ha et særlig øye til nytten av 
forvaltningsrevisjon i forbindelse med at Skedsmo, Fet og Sørum slår seg sammen til 
Lillestrøm kommune. Fet har signalisert at kvalitet i eldreomsorgen er et aktuelt 
område, men at det bør avklares med kontrollutvalgene i Skedsmo og Sørum 
kommuner. Dette kan drøftes i felles kontrollutvalgsmøte 3. september. 

Sak 60/18
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Forvaltningsrevisjon er et verktøy 

som kommunestyret og 

kontrollutvalget skal bruke for å 

sikre at kommunen drives på en 

måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020  

Kontrollutvalget i Skedsmo 
kommune 

 

 

 

Utarbeidet av Rokus IKS 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget å utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å 

foreta endringer i planperioden. 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært sterkt involvert i prosessen 

og utviklingsarbeidet. Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, 

kommunens egne plandokumenter og årsberetninger. Både rådmannen og 

ordfører har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte, og utvalget har fått innspill 

fra partiene.  Den overordnede analysen har bidratt til å peke på hvilke områder 

det er knyttet størst risiko til, og kontrollutvalget har vurdert hvilke områder det 

er mest vesentlig å undersøke nærmere.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

og høring for å nevne noen. Kontrollutvalget vil derfor bruke analysen på flere 

måter i arbeidet med kontroll og tilsyn i Skedsmo kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 

bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Skedsmo 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
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utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 

forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 

 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i denne perioden 
I denne periode er det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr - undersøkelse 
 Eiendomsskatt - taksering og klagebehandling 

 Eiendomsskatt Skedsmo - oppfølgingsundersøkelse 
 Strandveien 1 AS - Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 

 Internkontroll – overordnet 
 

I tillegg er det bestilt en forvaltningsrevisjon av eierskapsforvaltningen i 

kommunen samt internkontroll av økonomistyring og på Tjenestekontoret 

Forvaltningsrevisjoner i planperioden 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  

Kvalitet i eldreomsorgen  

Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager  

Oppfølging av investeringsprosjekter, 
prosjektgjennomføring 

 

Etterlevelse av Plan- og bygningsloven  

Integrering av flyktninger  

Internkontroll barnevernet  

 

Et prosjekt knyttet til kvalitet i eldreomsorgen vil ha fokus på opplevd kvalitet: 

Ernæring, er det satt standard for kvalitet i kommunen, digitalisering, hygiene, 

små stillingsbrøker, tilbud om sosiale aktiviteter kan være aktuelle områder å 

undersøke nærmere.  

Et prosjekt knyttet til kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager. 

Spesialpedagogiske tiltak, herunder overgang til skole, tilbud om språkopplæring 
herunder for minoritetsspråklige barn og sikre inkludering er aktuelle områder. 
Integrering er også et aktuelt tema her. 
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Kontrollutvalget ser at prosjektgjennomføring og oppfølging av 

investeringsprosjekter særlig innen teknisk sektor er en utfordring, og at det kan 
være et stort læringspotensial i dette prosjektet.  

 
Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på kommunens etterlevelse av plan og 
bygningsloven. Prosjektet er aktualisert i forbindelse med «garasjesaken».  

 
Bosetting og introduksjonsordningen ble undersøkt i 2013. I et nytt prosjekt om 

integrering av flyktninger er følgende tema aktuelle: 

 Hvordan ivaretas høy innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og 

boligtjenester?  
 Hvordan legge til rette for økende antall minoritetsspråklige barn? 

 I hvilken grad nås målet om yrkesdeltagelse/skole i løpet av de to årene 
staten finansierer 
 

Andre kontrollformer 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som utvalget bruker aktivt. I figuren nedenfor er tiltak som krever 

lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, 

plassert nederst i trappa.  
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Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporterer utvalget på alle kontrollformer i utvalgets 

årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten.  

Rullering av planen 
Denne planen er revidert pr. juni 2018. Kontrollutvalget har fått kommunestyrets 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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MONA MOENGEN 
11.06.18 

ENKEL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING - SKEDSMO 

Staten vil foreta tilsyn med kommunens beredskapsplikt våren 2018. 

Skedsmo kommune revisjon av 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

Område Årsak til valg av område Enkel risiko og 

vesentlighetsvu
rdering 

Kvalitet i tilbud på 
opplæring i barnehager 

Kontrollutvalget var opptatt av 
spesialpedagogiske tiltak, 

herunder overgang til skole.  HP 
2018 – 2025: Mange barn i 
skole og barnehage strever 

psykisk, og det er behov for 
betydelig forebyggende psykisk 

helsearbeid. Mange barn har 
også språkvansker og 
problemer med å tilpasse seg i 

skolehverdagen. Antallet barn 
med særlig hjelpebehov 

som følge av sammensatte og
kompliserte plager øker mer 

enn veksten i elevtallet. 

Barn som strever
psykisk tilegner

seg ikke 
kunnskap like lett 
som andre, og 

kan risikere å bli
hengende etter. 

Læring er viktig 
for skolegang som 
igjen er viktig for 

mestring senere i
livet, utdanning 

og jobb. 

Et eventuelt prosjekt kan se på hvordan barnehagene bidrar til opplæring 

generelt og hvordan de jobber med å avdekke og hjelpe barn med spesielle
behov. Overgang barnehage skole kan også være aktuelt å se på. 

Se f.eks. rapport om Tidlig innsats i Hurdal hvor bl.a. barnehage er omtalt 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_til_sak_11-

16_hurdal_hovedrapport_barn_og_unge.pdf 

Mobbing Fra 1.8.2017 ble
opplæringslovens § 9 A endret. 
Nulltoleranse mot mobbing i 

skolen er lovfestet. Videre er
det innført det aktivitetsplikt 

som tydelig viser hvordan de
ansatte i skolen skal jobbe i 
enkeltsaker.  

Mobbing er et
alvorlig problem 
for de som blir 

utsatt for det og
for de som 

mobber. Mobbing 
kan føre til dårlig 
selvfølelse,

ensomhet, 
psykiske lidelser, 

sykdom og i 
verste fall et 
ønske om å ikke

leve lenger. 

Tall fra elevundersøkelsen 2016 viser at 5,3 prosent av skedsmoelevene blir 

mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. 
Mobbeforekomsten er omtrent som i Akershus (5,4 prosent) og litt lavere enn 

den er nasjonalt (5,8 prosent). 
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MONA MOENGEN 
05.03.18 

ENKEL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING - SKEDSMO 

 

Sørum har gjennomført FR om mobbing: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_rokus.pdf  
 

Oppfølging av 
investeringsprosjekter, 
prosjektgjennomføring 

Kommunen har mange store 
investeringsprosjekter.  
 

 
 

Risiko kan bestå i 
at 
kommunestyrets 

vedtak ikke følges 
opp (som for 

investeringer 
teknisk sektor). 
Anskaffelser i 

store 
investeringsprosje

kter kan bli feil og 
føre til at 
kommunen må 

utbetale 
erstatning til 

tilbydere.  

Aurskog-Høland har gjennomført et prosjekt med vesentlige funn på 

investeringsprosjekter i tidligfasen: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_13-
17_hovedrapport_endelig_ah_2017.03.17.pdf  

 
Nittedal har bestilt forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter. 

 

Etterlevelse av Plan- og 

bygningsloven 

I forbindelse med overordnet 

analyse fikk utvalget følgende 
innspill: Det gis åpenbart 
byggetillatelser utover vedtatte 

normer/regelverk for antall 
etasjer (i fortettingsområdene) 

og utnyttelsesgrad for boliger 
(utenfor fortettingsområdene). 

Her bør grunnlaget for 
dispensasjoner vurderes. Hvis 
gjeldende regler ikke følges, bør 

det vurderes tiltak for å sikre at 
de følges eller om regelverket 

bør endres. 
«Garasjesaken» aktualiserer 
temaet. 

Risiko kan bestå i 

at 
reguleringsplaner 
ikke følges, 

byggetillatelser 
gis på feil 

grunnlag.  

Asker har gjennomført en forvaltningsrevisjon Saksbehandlingsrutiner i 
planseksjonen  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/saksbehandlingsrutiner_i_pla
nseksjonen.pdf   

 

Kvalitet i eldreomsorgen Kontrollutvalget var opptatt av 

følgende i overordnet analyse: 
Ernæring, er det satt standard 
for kvalitet i kommunen, 
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ENKEL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING - SKEDSMO 

 

Mulige nye tema som kan vurderes: 

Teknologi og digitalisering. Tar kommunen ut potensialet for effektivisering? 

Risiko for at potensial for effektivisering og økt tjenestekvalitet ikke utnyttes. 

Arbeidslivskriminalitet Kommunene har et ansvar for å følge opp at det ikke 

foregår arbeidslivskriminalitet i kommunens prosjekter. Det dreier seg om 

skattesvindel, hvitvasking av penger og sosial dumping blant annet.  

Sammenfallende tema i planene for Skedsmo, Fet og Sørum 

Tema Skedsmo Fet  Sørum 

digitalisering, hygiene, små 

stillingsbrøker, tilbud om sosiale 
aktiviteter. Opplevd kvalitet.  
Utover dette: Følges 

kommunens egen forskrift? 

Fet (med flere) undersøkte tildeling av korttidsplass på sykehjem i 2014: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/plsetunet_endelig_rapport_2
014.07.01.pdf  

I 2015 undersøkte Fet Korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og 
internkontroll 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_fet_ku.pdf   

 

Integrering av 

flyktninger 

Fra Sektorovergripende mål i 

HP: Ha iverksatt koordinerte og 
helhetlige tiltak slik at 

innvandrerbefolkningen 
integreres på en god måte og 
har høy deltakelse i samfunn, 

utdanning og yrkesliv. –  

Særlig høy 

deltagelse i 
samfunns- og 

yrkesliv er viktig. 
Staten finansierer 
integreringsarbeid

et i 2 år. Deretter 
tar kommunene 

over ansvaret. 
Risikoen består i 
at kommunen 

ikke klarer å nå 
målet om 

yrkesdeltagelse, 
slik at kommunen 

må ta over 
finansieringen. 

Temaet er mindre aktuelt nå enn da planen ble laget, da flyktningestrømmen 

har avtatt. Skedsmo har i forrige periode hatt en forvaltningsrevisjon på 
integrasjonsloven. Fylkesmannen har også ført tilsyn på dette. Funnene er 

fulgt opp og avvik lukket.  
 

Eventuelt nytt prosjekt bør rettes inn mot å se på resultater av 
integreringsarbeidet; nås målet om yrkesdeltagelse/skole i løpet av de to årene 
staten finansierer. 
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Eldreomsorg Kvalitet i 

eldreomsorg 

FR om tildeling av 

korttidsplass i 2014 
og FR om bla. 
internkontroll ved 

tildeling i 2015 

Håndterer kommunen 

overgang fra 
institusjon til 
hjemmetjeneste? 

Plan og 

byggesak 

Etterlevelse av 

PBL 

FR om Etterlevelse 

av PBL leveres i 
mars 2018 

Saksbehandlingsfrister 

Flyktninger Kvalitet i 
opplæring i 

barnehager 
Integrering  
 

Integrering/NAV Håndtering av 
fremmedspråklige 

Mobbing Mobbing Har fått orientering Gjennomført FR etter 
ny 9A 

 

Risiko og vesentlighetsvurdering 
Når utvalget skal velge område for forvaltningsrevisjon bør risiko og vesentlighet 

legges til grunn. Vesentlighet har både kvantitative og kvalitative aspekter: 
 Økonomisk vesentlighet: Hvor stor betydning har området for kommunens 

økonomi? 
 Sosial vesentlighet: Hvor stor betydning har området for ulike brukere i 

kommunen? 

 Politisk vesentlighet: Hva er politikerne opptatt av? 
 Prinsipiell vesentlighet: Omhandler prosjektet grunnleggende prinsipper 

som rettsikkerhet eller åpenhet i forvaltningen? 
 
Risiko handler om hvor stor sannsynlighet det er for at det er svakheter på et 

område. 
 

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stor konsekvens – 

liten sannsynlighet 

Stor konsekvens – 

høy sannsynlighet 

Liten konsekvens – 

lav sannsynlighet 

Liten konsekvens – 

stor sannsynlighet 

 

Sannsynlighet 

Konsekvens 
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rkivsak-dok. 18/00035-3 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 18.06.2018 

UNDERSØKELSE KAD NEDRE ROMERIKE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget har merket seg at beleggsprosenten fremdeles er lav ved

KAD, og at det arbeides for å bedre denne. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp undersøkelsen om ett år.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyre ber rådmannen bidra til at endringsarbeidet ved KAD
fortsetter, med sikte på å øke beleggsprosenten.

Vedlegg:  
Utviklingen i bruken av tilbudet på KAD Nedre Romerike, RRi juni 2018 

Saksframstilling: 
I forbindelse med bestillinger av selskapskontroller for 2018 ba kontrollutvalgene på 
Nedre Romerike om en undersøkelse av Kommunal akutt døgnenhet (KAD Nedre 
Romerike). Bakgrunnen for bestillingen var bekymring for lavt belegg ved KAD, og 
det var Rælingen kontrollutvalg som tok initiativ til undersøkelsen. Ettersom Skedsmo 
kommune er vert for samarbeidet, er det Skedsmo kontrollutvalg som er bestiller av 
undersøkelsen. 

Kommunene er pålagt å bygge opp kommunale akutte døgnenheter (KAD-enheter) 
som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med somatisk sykdom og 
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. KAD Nedre Romerike er
organisert som et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Lørenskog,
Rælingen, Fet, Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo. Skedsmo kommune er 
vertskommune for samarbeidet, og har drifts- og personalansvaret. 

Formålet med denne undersøkelsen er å se nærmere på utviklingen i bruk og belegg 
ved Kommunal akutt døgnenhet Nedre Romerike (KAD) og ev. hva som kan forklare
et lavt belegg i den tidlige fasen. 

Undersøkelsen har følgende problemstillinger: 
1. Hvordan har bruken av KAD utviklet seg siden etableringen?
2. Hvilke tiltak er satt inn for å øke belegget?

Sak 61/18
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Revisjonen har benyttet dokumentanalyse og intervju i denne undersøkelsen. 
 
Undersøkelsen viser at belegget var på i overkant 40 prosent i 2015, økte til om lag 
65 prosent i 2016 for så å reduseres til 61,6 prosent i 2017. Fordelingen av pasienter 
mellom kommunene som deltar i samarbeidet viser at Skedsmo har en lavere andel 
av pasientene i 2017 enn i 2015, mens Lørenskog og Sørum har en noe høyere 
andel. Andelen pasienter fra de øvrige kommunene har stort sett holdt seg på 
samme nivå. Fordelingen av pasienter kommunene imellom er stort sett i tråd med 
fordelingen av innbyggere i de ulike kommunene. 
 
Undersøkelsen peker på følgende årsaker til det lave belegget: 

 KAD har i perioder ikke hatt egen ansatt avdelingsleder eller overlege, og 
belegget er lavere i disse periodene. 

 Tilbudet har ikke vært godt nok kjent blant fastlegene i kommunene. Det 
jobbes nå aktivt med å gjøre tilbudet bedre kjent. 

 Fastlegene har måttet bruke tid på å diskutere med legene på KAD ved 
innleggelse av pasienter, noe de opplever som negativt. Konsekvensen er at 
de henviser pasienter til Ahus isteden. Det jobbes nå med å endre 
holdningene blant legene på KAD. Målet er å ta imot alle henvisninger fra 
fastleger, legevakt og andre som henviser til KAD. 

 Helsedirektoratet hadde gitt strenge kriterier for innleggelse. Disse er nå 
lempet på. 

 
Revisjonen har ikke gitt anbefalinger.  
 
Sekretariatet vil peke på at belegget fremdeles er lavt, og under målet om 75 
prosent. Det er iverksatt endringsarbeid med sikte på å øke belegget, noe 
kontrollutvalget bør følge opp.  
 
Rapporten svarer etter sekretariatets vurdering, på bestillingen fra kontrollutvalget, 
og er i tråd med kommunestyrets vedtak i plan for selskapskontroll. 
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1 INNLEDNING OG METODE 

I forbindelse med bestillinger av selskapskontroller for 2018 ba kontrollutvalgene på Nedre 

Romerike om en undersøkelse av Kommunal akutt døgnenhet (KAD Nedre Romerike). Bakgrunnen 

for bestillingen var bekymring for lavt belegg ved KAD. Ettersom Skedsmo kommune er vert for 

samarbeidet, er det Skedsmo kontrollutvalg som har bestilt undersøkelsen. Undersøkelsen vil 

distribueres til alle kommunene i vertskommunesamarbeidet.  

 

1.1 Hva er kommunal akutt døgnenhet (KAD)? 

Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der 

pasienten bor. Som et virkemiddel i Samhandlingsreformen har Stortinget pålagt kommunene å 

bygge opp kommunale akutte døgnenheter (KAD-enheter) som et alternativ til sykehusinnleggelse 

for flere pasientgrupper. Plikten trådte i kraft fra 1. januar 2016 for pasienter med somatisk sykdom. 

Fra og med 1. januar 2017 gjelder også plikten for pasienter med psykiske helse- og 

rusmiddelproblemer (Helsedirektoratet 2016). Plikten til å tilby kommunal akutt døgnenhet følger av 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.   

 

Kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp innebærer at kommunen skal kunne yte hjelp som ikke 

er planlagt, men som i konkrete situasjoner er påtrengende nødvendig for en pasient eller bruker og 

som det er forsvarlig at kommunen yter (Helsedirektoratet 2016). Behandling av pasienter lokalt i 

kommunene underbygger målene med samhandlingsreformen som er å gi pasientene gode forløp 

og tilbud nærmere der de bor. I forarbeidene presiseres at det er opp til kommunene å bestemme 

omfanget og innholdet av tjenestene kommunene (Helsedirektoratet 2016). Videre skal tilbudet 

være et supplement til kommunens øvrige tjenestetilbud og ikke erstatte allerede etablerte tilbud 

(Ibid.).  

 

1.2 Organisering KAD Nedre Romerike 

Kommunene står fritt i hvordan de velger å organisere tilbudet om kommunal øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold (Helsedirektoratet 2016). KAD Nedre Romerike er organisert som et 

vertskommunesamarbeid mellom kommunene Lørenskog, Rælingen, Fet, Nittedal, Sørum, Enebakk 

og Skedsmo. Skedsmo kommune er vertskommune for samarbeidet, og har drifts- og 

personalansvar for Nedre Romerike KAD (Samarbeidsavtale 2016). Enheten ble etablert 24. juni 

2014. Både KAD og Nedre Romerike legevakt (NRL) var inntil oktober 2015 organisert under 

Helseavdelingen i Skedsmo kommune. Fra oktober 2015 ble KAD og NRL organisert i et eget 

programområde (D), Avdeling for akuttmedisinske tjenester (Årsmelding 2015). Avdelingssjefen for 

sykehjem overtok da overordnet ansvar for avdelingene. Det ble ansatt avdelingsleder og overlege 

ved KAD i 2016. 
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Det fremgår av samarbeidsavtalen at formålet med KAD er å oppfylle plikten til å tilby øyeblikkelig 

hjelp døgn etter loven, og oppfylle kommunenes plikter i henhold til delavtale 4 mellom Ahus og 

kommunene om øyeblikkelig hjelp døgn (Samarbeidsavtale 2016).  

 

KAD skal samarbeide med deltakerkommunene om informasjon om tjenesten, herunder rutiner for 

pasientflyt og kriterier for inntak av pasienter (Ibid). KAD rapporterer kvartalsvis nøkkeltall og 

statistikker til samarbeidskommunene1.   

 

Samarbeidskommunene skal også i henhold til avtalen delta i Samarbeidsforum for oppfølging og 

utvikling av enheten minst 2 ganger i året.  

 

1.3 Formål og problemstillinger 

Det har vært flere avisoppslag om bruken av KAD Nedre Romerike. I Romerikes Blad 28. mai 2015 

skriver avisen at det er få pasienter ett år etter driftsstart. «Nesten alle sengene står ubrukte» og 

«kommunene er fortvilte over at fastleger og Ahusleger ikke henviser pasienter til KAD». 

Kommunaldirektør for Helse- og omsorgstjenesten i Skedsmo uttaler til avisen at det lave belegget 

er bekymringsfullt, men viser til at de jobber hardt for å få fastleger og Ahusleger til å henvise 

pasienter til KAD (RB 28.05.15). Det ble i artikkelen vist til flere mulige årsaker til det lave belegget, 

som lav kjennskap til tilbudet blant fastleger, for strenge kriterier for opptak, uklarheter mellom KAD 

og fastlegene m.m.  

 

Helsehuset i Indre Østfold blir i RB artikkelen trukket frem som et eksempel på en akutt døgnenhet 

som har lykkes (RB 28.05.15). I en artikkel i Tidsskrift den norske legeforening 25.11.2014 vises det 

til følgene suksesskriterier for de akutte døgnenhetene: 

 god planlegging helt fra starten der alle involverte yrkesgrupper og instanser er med  

 tidlig involvering av fastlegene  

 lege til lege-konferanse ved innleggelse i KAD  

 et tilbud som er tilpasset målgruppen 

 

Formålet med denne undersøkelsen er å se nærmere på utviklingen i bruk og belegg ved 

Kommunal akutt døgnenhet Nedre Romerike (KAD) og ev. hva som kan forklare et lavt belegg i den 

tidlige fasen.  

 

Undersøkelsen har følgende problemstillinger: 

1. Hvordan har bruken av KAD utviklet seg siden etableringen? 

2. Hvilke tiltak er satt inn for å øke belegget? 

                                                

 

 
1
 I henhold til samarbeidsavtalen skal dette skje månedlig. Senere ble kommunene enige om å rapportere 

kvartalsvis (informasjon fra avdelingssjefen) 
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1.4 Metode 

Revisjonen har innhentet årsmeldinger, statistikk og annen informasjon fra KAD. I tillegg har vi 

intervjuet avdelingssjefen for akuttmedisinske tjenester. Revisjonen anser informasjonen som 

tilstrekkelig for å besvare kontrollutvalgets bestilling.  

1.5 Funn 

Tallene under viser belegget2 på KAD i perioden 2015-2017.  

 

Figur 1 Utvikling i belegg 2015-2017 

Belegg KAD 

 

Kilde: Årsmelding KAD 2017 

 

Tallene viser at belegget var på i overkant 40 prosent i 2015, økte til om lag 65 prosent i 2016 for så 

å reduseres noe i 2017. Målet om en dekningsgrad på 75 prosent i 2017 ble ikke nådd.  

 

Tallene for de tre første månedene i 2018 viser en beleggsprosent på hhv. 75,8 (jan), 56,9 (feb) og 

51,2 (mars). Statistikken viser at belegget årlig varierer fra måned til måned. Vintermånedene synes 

å peke seg ut med høyest beleggsprosent, mens belegget er lavere gjennom våren og sommeren. 

Avdelingssjefen opplyser i intervju at dette er naturlige svingninger. Svingningene har sammenheng 

med at enheten er et øyeblikkelig hjelp tilbud. I vinterhalvåret er det mer influensa, 

                                                

 

 
2
 Avdelingssjefen opplyser at 85 prosent anses som fullt belegg.  
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infeksjonssykdommer, brudd osv. som kanskje gjør at flere søker helsetjenester. Gjennom våren og 

sommeren er det mindre av dette og i tillegg er det ferietid og mange er bortreist. En ser også at 

svingninger kan skyldes større hendelser som f.eks. OL, VM osv. Avdelingssjefen opplyser at 

belegget i april var svært lavt og at det samme gjelder Ahus.  

 

Tabellen under viser prosentvis fordeling av pasienter mellom de ulike kommunene i samarbeidet.  

 

Tabell 1 Andel pasienter fordelt på kommunene i samarbeidet. Prosent.  

 2015 2016 2017 

Skedsmo 45 41 37 45 41 37 

Lørenskog 21 22 24 

Nittedal 8 9 9 

Sørum 8 9 11 

Rælingen 8 8 9 

Fet 7 7 6 

Enebakk 2 3 3 

Andre   1 1 1 

Totalt (N) 754 915 815 

Kilde: Statistikk innhentet fra KAD 

 

Skedsmo og Lørenskog har som de største kommunene høyest andel av pasientene, mens de 

mindre kommunene har lavest. Tabellen viser videre at Skedsmo har en lavere andel av pasientene 

i 2017 enn i 2015, mens Lørenskog og Sørum har en noe høyere andel. Andelen pasienter fra de 

øvrige kommunene har stort sett holdt seg på samme nivå. Fordelingen av pasienter kommunene i 

mellom er i følge avdelingssjefen stort sett i tråd med fordelingen av innbyggere i de ulike 

kommunene.  

 

1.5.1 Potensielle årsaker til lavt belegg i 2015 

Belegget i 2015 var lavt i forhold til enhetenes kapasitet. Avdelingssjefen for Akuttmedisinske 

tjenester viser i intervju til at det var flere årsaker til dette, både ytre rammebetingelser og interne 

utfordringer.  

 

Den første utgaven av veilederen fra Helsedirektoratet (Helsedirektoratet 2014) la til grunn relativt 

smale kriterier med hensyn til hvem som var aktuelle pasienter ved de kommunale akutte 

døgnenhetene. Avdelingssjefen forteller at dette førte til at KAD avviste mange av pasientene som 

ble henvist til enheten. I tillegg var det en norm om at liggetiden ikke skulle overstige tre døgn, dette 

for å sikre tilstrekkelig sirkulasjon ved enhetene.  
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Det var også en utfordring, forteller avdelingssjefen, at tilbudet ikke var godt nok kjent blant 

fastlegene i kommunene. Dette, kombinert med en generell konservativ holdning blant leger i sin 

alminnelighet, strenge kriterier for innleggelse og usikkerhet vedrørende kompetansen på KAD, 

førte til at fastlegene fortsatte å henvise pasienter til Ahus.   

 

En annen svært viktig forklaring i følge avdelingssjefen, var at KAD ikke hadde god nok struktur og 

orden på avdelingen, blant annet manglet tydelig og tilstedeværende (i betydningen fast 

arbeidsplass rent fysisk ved kontoret) ledelse.  

1.5.2 Forbedringsarbeid 

For å øke belegget ble ledelsen styrket gjennom å ansette avdelingsleder og overlege ved KAD. Det 

ble særlig jobbet med legenes og sykepleiernes innstilling til det å ta imot mer kompliserte pasienter  

i tråd med revidert veileder fra Helsedirektoratet3.  Ansettelse av overlege skulle også bidra til å 

styrke det faglige innholdet og således tilliten til KAD blant fastlegene og legevakt.  

 

Det ble videre innført nye rutiner, «ryddet» i turnuslister, stillinger m.m. Styrking av ledelsen ved 

KAD, nye retningslinjer og rutiner, bidro til at det ikke lenger skulle være tvil blant leger og 

sykepleiere om hvilke pasienter som skulle tas i mot. Den nye veilederen fra Helsedirektoratet åpnet 

også for å øke «liggetiden» utover 72 timers. I veilederen fra 2014 påpekes det imidlertid at denne 

grensen kun må oppfattes som veiledende og ikke bør være til hinder for at opphold forlenges der 

dette anses nødvendig for behandlingen. 

 

Belegget økte sakte men sikkert fra andre halvdel i 2015 og utover i 2016. I 2017 gikk belegget noe 

ned igjen. Avdelingssjefen mener dette i stor grad har å gjøre med at avdelingen igjen var uten 

stedlig leder i en periode, inntil det ble tilsatt en vikar 1. september 2017.  Den midlertidige 

ledermangelen medførte i følge avdelingssjefen at personalet «falt tilbake til gamle synder», og at 

legene igjen avviste pasienter de ikke var trygge på. Avdelingssjefen understreker igjen viktigheten 

av tilstedeværende ledelse og styring av avdelingen.  

 

I en brukerundersøkelse som ble gjort blant et utvalg fastleger på Nedre Romerike i 2017 kom det 

frem at fastlegene opplevde at de ofte måtte bruke mye tid på å diskutere med legene på KAD for å 

få lagt inn en pasient. Dette oppleves som negativt blant fastlegene som da heller henviser 

pasienter til AHUS.  Avdelingssjefen opplyser at de i kjølvannet av dette jobbet ytterligere med å 

endre holdningene blant legene på KAD. Målet er å ta i mot alle henvisninger fra fastleger, legevakt 

og andre som henviser til KAD; «vi må være på tilbudssiden overfor fastlegene, ikke si nei, med 

mindre det er fullt», sier hun.  Dersom KAD ikke er riktig behandlingssted henvises pasienten heller 

                                                

 

 
3
 Veilederen fra 2014 pekte imidlertid på erfaringer som viste at ikke bare stabile pasienter med avklart 

diagnose var aktuelle for innleggelse ved KAD, men også stabile pasienter med uavklart diagnose som 

trenger observasjon og utredning skulle være aktuelle pasienter til KAD (opplyst i intervju med 

avdelingssjefen). 
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videre til AHUS. Avdelingssjefen understreker viktigheten av at fastlegene har tillit til KAD og 

opplever en enhet som er robust og med faglig tyngde.  

 

Det jobbes også aktivt for å gjøre tilbudet kjent både hos legevakt og fastleger. Samarbeidsmøtet 

som avholdes to ganger i året er et viktig forum i den forbindelse. Her møter kommunaldirektørene 

og kommuneoverlegene i alle samarbeidskommunene. Avdelingssjefen understreker spesielt 

viktigheten av å ha med kommuneoverlegene i disse møtene, da det er de som har ansvar for å 

følge opp fastlegene. Hun opplyser at kommuneoverlegene møter og at de også etterspør mye 

informasjon, særlig på faglig nivå.   

 

KAD har også nylig revidert sin informasjonsbrosjyre som skal distribueres til fastleger og andre 

henvisende instanser. Avdelingssjefen gir overfor revisjonen uttrykk for at denne sammen med 

ytterligere kontakt fra overlegen ved KAD, vil bidra til enda flere henvisninger fra fastlegene. 

 

Avdelingssjefen mener de har oppnådd mye siden 2014, men at det fremdeles er et 

forbedringspotensial både i forhold til å trygge fastlegene på tilbudet ved KAD og når det gjelder å få 

på plass en tilfredsstillende internkontroll. Revisjonen får opplyst at de nå har begynt med å 

rapportere på avvik i tertialrapporter og at dette er forankret på toppen av organisasjonen. Fremover 

skal de blant annet jobbe med å samstemme hva som skal anses alvorlige og mindre alvorlige 

avvik.  
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Årsberetning akuttmedisinske tjenester, 2015, 2016,2017   
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BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL I ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS i henhold

til saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre

aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i
saksfremlegget.

Vedlegg: 
1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2020 .
2. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden.

Saksframstilling: 
I Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 er det lagt opp til å bestille kontroll av 
Romerike revisjon i 2018. Denne kontrollen må kjøpes eksternt, noe det er tatt høyde 

 for i kontrollutvalgets budsjettforslag for 2018. Under behandlingen av Felles sak fo r 
alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020, sak 5/17, fikk 
sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillinger der det er flere eiere. 

Romerike Revisjon (RRi) ble stiftet 15.5.2013, og er en sammenslutning av de tre
tidligere distriktsrevisjonene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike. RRi er
eid av alle kommunene på Romerike. I planen er det lagt opp til å gjennomføre den 
første kontrollen av hvordan eierne ivaretar eierskapet sitt i dette selskapet i denne 
perioden. Sekretariatet foreslår å konkretisere dette slik:  

 Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet, og har selskapet
utarbeidet selskapsstrategi innenfor rammen av denne?

 På hvilken måte fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i Romerike
revisjon IKS?

I planen har kontrollutvalget sagt at det i tillegg kan være aktuelt å se nærmere på 
sykefravær, HMS, anskaffelser, IT-sikkerhet og hvordan selskapet ivaretar samfunns- 
og miljøansvar. Under kontrollutvalgslederforum 29.8.2017 og 6.6.2018 ble det 
antydet at det kan være aktuelt å gå videre med følgende tema i 
forvaltningsrevisjonen:  

Sak 62/18

3.  Brukerundersøkelse Romerike revisjon IKS
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IT-sikkerhet. Revisjonen behandler personsensitive data i forbindelse med sine 
oppdrag. Det kan være aktuelt å undersøke hvordan revisjonen har innrettet seg for 
å oppfylle kravene i den nye personvernlovgivningen. Det kan også være aktuelt å se 
på hvordan arkivfunksjonen er løst.  
 
Om selskapet har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i forhold til de oppgaver 
man skal løse. Forslaget til ny revisorlov skjerper kompetansekravet til revisor. I 
første omgang retter dette seg mot regnskapsrevisjon.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter problemstillingene og eventuelt utdyper 
ytterligere i møtet. 
 
Budsjett 
Kostnadene til eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon vil bli fordelt etter eierandel. 
Sekretariatet tar utgangspunkt i en totalkostnad på 220 000.- kroner. Skedsmo sin 
andel av kostnaden blir da 42.900.- kroner. 
 

Kommune Eierandel 

 
Kostnad 

Aurskog – Høland 5,9 12 980 

Eidsvoll 8,5 18 700 

Fet 4,2 9 240 

Gjerdrum 2,4 5 280 

Hurdal 1,0 2 200 

Lørenskog 13,3 29 260 

Nannestad 4,5 9 900 

Nes  7,6 16 720 

Nittedal 8,4 18 480 

Rælingen 6,4 14 080 

Skedsmo 19,5 42 900 

Sørum 6,3 13 860 

Ullensaker 12,0 26 400 

Sum 100 220 000 

 
 
Kontrollutvalget må vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn ved valg av 
leverandør. Det er naturlig å legge vekt på pris og kvalitet. Kriterier for kvalitet er 
metode, problemstillinger, revisjonskriterier, forståelse for oppdraget og beskrivelse 
av hvordan oppdraget er tenkt løst.  I tillegg vil vi legge vekt på kompetanse i 
revisjonsteamet og referanser. RSK 001 og veileder for eierskapskontroll skal legges 
til grunn.  
 
Når det gjelder vekting mellom pris og kvalitet, anbefaler sekretariatet at pris teller 
30% og kvalitet 70%.   
 
En likelydende sak blir fremmet i de øvrige kontrollutvalgene på Romerike.     
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 

utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 

interkommunale selskaper elle andre selvstendige rettssubjekter.  

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn 

av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens internkontroll. 

Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og 

god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for 

kommunens omdømme.  

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel 

for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en 

gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være 

basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 

sektorer og med de ulike selskapene. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 

interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 

overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 

hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  

 

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et godt 

utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 

representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer 

beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens 

vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for 
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 

 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret 
og daglig leder)? 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 

Bortsett fra å kontrollere kommunens etterlevelse av eierskapsmelding gjennom skriftlig 
dokumentasjon, er det av interesse å få kommunens representanter i de aktuelle selskapers 
generalforsamlinger eller representantskap til å komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere. Det kan også være aktuelt å få orienteringer fra selskapet selv. 
 
Slike orienteringer kan sammen med selskapets dokumenter, slik de fremkommer i 
kommunens dokumentasjon pr selskap, gi grunnlag for videre oppfølging gjennom 
orientering fra daglig leder eller styreleder i det respektive selskap eller en 
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også være aktuelt dersom tips, 
politiske vedtak eller endrede føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger 
å bli nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere 
forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon i 
selskaper kan være: 

 Måloppnåelse 

 Offentlige anskaffelser 

 Habilitet 

 Etikk og samfunnsansvar 

 Arbeidsmiljø 

 Økonomisk drift 
 
Det kan det også være aktuelt å vurdere hva slags rolle de oppnevnte styremedlemmene har 
for å sikre at selskapet drives innenfor kommunestyrets forutsetninger og engasjement i 
selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
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Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og undersøkelsesretten til 
kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 

 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 

 Interkommunale selskap (IKS) 

 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 

 Heleide datterselskap til slike selskaper 

Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan eierskapet 

forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet til det enkelte 

eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke selskaper som er 

aktuelle for selskapskontroll.  

Kommunens eierskap 
Skedsmo kommune har i eiermeldingen2 beskrevet 25 eierskap, hvorav ett (Lillestrøm 2020) er 

avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert 

risiko og vesentlighet for alle disse bortsett fra Akershus teater som er en stiftelse, og faller 

utenfor kontrollutvalgets mandat.  

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et godt 

utgangspunkt for utøvelse av eierposisjonen. En stor del av Skedsmo kommunes styring av 

selskaper skjer ved formannskapets behandling av sakene forut for møtene i 

generalforsamlingen/representantskapet i selskapene. I NRV og NRA, skjer en stor del av 

eierstyringen gjennom behandlingen av hovedplaner mv for det virksomhetsområde selskapene 

ivaretar. I ROAF er avfallsstrategien en viktig del av eierstyringen. 

Eiermeldingen fungerer som en statusoppdatering knyttet til de enkelte samarbeidsordningene 

kommunen deltar i. 

Med eierskapsstrategi siktes det til hva eierne ønsker å oppnå med virksomheten. Kommunens 

eierskapsstrategi vil i hovedsak fremgå av selskapets formål i vedtektene/selskapsavtalen i 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 

I henhold til eiermeldingen tar kommunen sikte på å tilby opplæring i rollene som styremedlem 

og medlem av generalforsamling/representantskap i selskapene i inneværende periode. 

De fleste selskaper kommunen har eierinteresser i har utarbeidet instruks for styret og etiske 

retningslinjer for selskaper, og styrene har likeledes fastsatt instruks for daglig leder. 

Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 

kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 

 Forvalter store økonomiske verdier 

                                                             
2 Eiermelding for Skedsmo kommune, vedtatt i kommunestyret høsten 2015 
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 Utfører viktige kommunale oppgaver 

 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 

 Politisk interesse og prestisje 

 Betydning for omdømme 

Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål ikke 

oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 Negativ økonomisk utvikling 

 Negativ medieoppmerksomhet 

Kommunens eierskap 
Skedsmo kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskaper – IKS: 

 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen 

 Romerike Avfallsforedling  

 Nedre Romerike Vannverk  

 Nedre Romerike Avløpsanlegg  

 Romerike Krisesenter  

 Romerike kontrollutvalgssekretariat  

 Romerike Revisjon  

Aksjeselskaper - AS 

 Skedsmo Parkering  

 Romerike Parkering  

 Lillestrøm Parkering  

 Norasondegruppen  

 Nedre Romerike Vannverk  

 Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)  

 Lillestrøm kulturbygg  

 Skedsmo Samfunnshus  
 
Andre samarbeidsordninger som ikke er underlagt eierskapskontroll  

 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

 Kunnskapsbyen Lillestrøm  

 Nedre Romerike legevakt  

 Lindrende enhet  

 Regionalt samhandlingskontor  

 Kommunal døgnenhet, KAD  

 Regionkontor landbruk (RKL)  

 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen 
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Tidligere kontroller 
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS 

i forrige periode. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i 

selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det 

synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapene, bortsett fra i 

Norasonde.  

Kontrollutvalget har for tiden selskapskontroll i Nedre Romerike brann og redning til behandling. 

For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap. 

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget vil prioritere selskaper det ikke har vært gjennomført eierskapskontroll i samt 

følge opp tidligere kontroller. Kontrollutvalget ønsker også å gjennomføre eierskapskontroll av 

Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning. Kontrollutvalget ønsker å konsentrere seg om 

følgende kontroller:   

Eierskapskontroll Oppfølging av tidligere 

kontroller 

Skedsmo kommunes 

eierskapsforvaltning 

Romerike krisesenter IKS 

Lillestrøm parkering AS med 

datterselskaper 

Strandveien 1 AS  

Romerike revisjon IKS Norasondegruppen AS 

Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS 

NRBR 

 

Hvilke problemstillinger (innretning og omfang) som er aktuelle vil utvalget komme tilbake til i 

bestillingsdialogen med Romerike revisjon. Utvalget har nedenfor utdypet noe hva som kan være 

aktuelt. 

Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene der hvor det er mange 

eiere. Kontroll av RRi og Rokus kan ikke gjennomføres av RRi, og må anskaffes.  Sekretariatet 

foreslår at disse kontrollene utføres i 2018 og 2019, og vil ta høyde for dette når vi utarbeider 

forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i de angjeldende år. 

Utdyping av de enkelte prosjektene 
Kontrollutvalget ønsker å gå inn på selskaper der det ikke har vært gjennomført kontroll tidligere 

i tillegg til å følge opp tidligere kontroller 

 Når det gjelder Krisesenteret ønsker kontrollutvalget i første omgang å få en orientering fra 

selskapet om kapasiteten på tjenesten og om organisering av selskapet. Orientering fra ordfører 

som er leder av representantskapet er også aktuelt. Utvalget vil drøfte innretning av kontrollen 

nærmere, men mener at det er aktuelt å se på driften i første omgang, og la spørsmål knyttet til 

eierstruktur eventuelt komme senere.  
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NORASONDE har en privat eier – Norsk Folkehjelp som eier 0,32%. Kontrollutvalget har derfor 

ikke automatisk innsyns- og undersøkelsesrett i selskapet. Norsk Folkehjelp ble forespurt og ga 

sitt samtykke til at det ble gjennomført en eierskapskontroll i 2014. Funn fra eierskapskontrollen 

viser at selskapet mangler etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring. Revisor anbefalte at 

det gjennomføres en bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, samt at det utarbeides 

eierstrategi for virksomheten. Det ble videre anbefalt videre å gjennomføre ny eierskapskontroll 

våren 2015. 

Når det gjelder NORASONDE vil kontrollutvalget følge opp funn og anbefalinger i eierskaps-

kontrollen fra 2014. Selskapets rammebetingelser er endret etter at NAV konkurranseutsetter 

mange virkemidler. Hvordan dette påvirker selskapet kan også være en problemstilling som kan 

undersøkes nærmere i kontroll av Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning. 

I Strandveien 1 AS kan det være aktuelt å følge opp eierskapskontrollen fra 2015 ved å be om en 

orientering fra representantskapsmedlemmene (Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland) og/eller 

selskapet. Problemstillinger det er aktuelt å undersøke nærmere dels ved orientering dels ved å 

be revisor gå inn:  

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

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

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

eiendomsutvikling? 

 Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet? 

I NRBR er det aktuelt å følge opp funn og anbefalinger i eierskapskontrollen fra 2016. 
 
Romerike revisjon IKS og Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS er nye selskaper der det ikke har 

vært gjennomført kontroll tidligere.  Det har heller ikke vært gjennomført kontroll med 

Lillestrøm parkering AS. I eierskapskontrollene i disse selskapene er det disse problemstillingene 

som vil bli besvart: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet? 

 Utøves kommunenes eierinteresser i selskapet i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

I tillegg kan det være aktuelt å be revisor se nærmere på sykefravær, HMS, anskaffelser, IT-

sikkerhet eller hvordan selskapet ivaretar samfunns- og miljøansvar. Dette vil kontrollutvalget 

vurdere ved bestilling av hver enkelt kontroll. 

I eierskapskontrollen av Skedsmo kommunes eierforvaltning er det aktuelt å følge opp funnene i 
eierskapskontrollen i NRBR, hvor det blant annet kom frem at Skedsmo kommune ikke har 
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring utover deltagelse i 
Eierstyringssekretariatet. Det er også aktuelt å se nærmere på hvordan bundne mandat gis eier-
representantene og i hvilken grad eierrepresentantene har spillerom i representantskapsmøtet. I 
hvilken grad kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper) kan også 
være en aktuell problemstilling. 
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Gjennomføring av selskapskontroll 
 Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere angivelse 

av innretning av undersøkelsen. I selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet 

samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Det er Romerike 

revisjon som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 

som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 

standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 

tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 

kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret 

om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I tillegg til 

løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 år. 

Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i 

planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 

Faktaark selskaper 

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

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 

oktober 2013 

Formål Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt 

etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, 

samt sivilforsvarsoppgaver har etter brann- og 

eksplosjonsvernloven (lov 14.6.02) med forskrifter og 

forurensningsloven (lov 13.3.81) med forskrifter 

Etablert 1. januar 1992 

Deltakere Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, Aurskog- 

Høland og Nittedal kommuner (utvidet fra 01.01.2014) 

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. 

Forurensningsloven med forskrifter. 
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Eierandeler Lørenskog 19,85 %, Rælingen 7,20 %, Skedsmo 29,26%, 

Nittedal 19,04 %, 6,73 6 %, Sørum 10.09 %, Aurskog-

Høland 7,83 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Tilskudd Eierkommunenes tilskudd fordeles etter eierandel, og i 

samsvar med selskapsavtalens pkt. 3 og 4 som tilsier en 

overgangsordning på 10 år. Årlige driftstilskudd fordeles 

på årets 12 måneder. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til 

konvertering av eldre gjeld, samt likviditetsformål, med 

en ramme for samlet låneopptak på kroner 25.000.000,-. 

Representantskapet 14 medlemmer, to fra hver eierkommune.  

Eierkommunene har en stemme hver. Det ble konstituert 

nytt representantskap 12.november 2013 i forbindelse 

med utvidelsen av selskapet til 7 kommuner fra 01.01.14. 

Representantskapsmedlemmer Boye Bjerkholt og Trine Reitehaug 

Styret 5 medlemmer med varamedlemmer i numerisk 

rekkefølge pluss to medlemmer med varamedlemmer 

som velges av og blant selskapets ansatte.  

Styremedlemmer Marit Helene Ekvoll (styreleder), Rune Holter (nestleder), 

Astri Aas-Hansen (styremedlem), Halvor Bing Lorentzen 

(styremedlem), Elisabeth Bødtker Larsen (styremedlem), 

Morten Thoresen (ansatte representant), Per Kristian 

Kneppe (ansatterepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS. 

 

Selskapskontroll  
Eierskapskontrollen er gjennomført i 2016. Kontrollen viser at Skedsmo kommune ikke har 
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i 
Eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et senere 
tidspunkt. 
 
Det flere interessante funn: 

 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune 
ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til 
dette. 

 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og 
sammensetning av styret.  
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 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 5 av 11 
eierrepresentanter var kjent med dette.  

 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering 
av styret. 

Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 

18.03.2015 

Formål På vegne av eierkommunene å drive innsamling, 

transport, behandling og omsetning av avfall i 

eierkommunene mm (Fullstendig formål finnes i kap 2 i 

selskapsavtalen). 

ROAF drives etter selvkostprinsippet (husholdningsavfall). 

Etablert ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i 

foretaksregisteret 15.10.1992 

Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, 

Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. 

(Aurskog- Høland ble fullverdig deltagerkommune 

01.01.2015) ⃰ 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 

Forurensningsloven med forskrifter. 

Eierandeler Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i 

en note til regnskapet i årsrapporten. Skedsmo kommune 

hadde pr 01.01.2014 en eierandel på 30,13 %. (Fra 

01.01.2015 vil eierandelen være en god del lavere som 

følge av at Aurskog-Høland kommune har blitt 

deltagerkommune). Overskudd fra ROAFs 

næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs 

eierkommuner. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet 

utfører for kommunene, fordeles på deltakerkommunene 

i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en 

samlet ramme for låneforpliktelser på 365 millioner 

kroner. 

Representantskapet 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver 

eierkommune har 2 representanter. Velges for 4 år av 

gangen. Eierkommunene har en stemme hver. 
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Representantskaps-

medlemmer 

Boye Bjerkholt og Glenn Simon Nerdal 

Styret 5 medlemmer pluss 1 ansattrepresentant. Valgkomitè. 

Styremedlemmer Nina Elisabeth Kristiansen (styreleder), Arne Brovold 

(nestleder), Kari Westgaard Berg, Tor Allstrin, Dag 

Møkleby, Terje Skovly (ansattrepresentant) 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale med 

Aurskog-Høland kommune. 

Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF 

etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å 

besvare følgende hovedproblemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 

representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og 

redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og 

manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.» 

Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for 

representantskapets medlemmer.» 

 

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

Organisering/selskapsform Interkommunal selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist 

endringer i selskapsavtalen 29.4.2015. Selskapsavtalen er 

pt. ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga ansvar 

prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da 

endring må gjennom alle kommunestyrene. 

Formål Vannforsyning til eierkommunene på en gros-nivå. 

Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med 

tilhørende renseanlegg, tunneler, reservevannkilder, 

høydebassenger, pumpestasjoner og 

hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter. 

Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til 

enkeltabonnenter. 

Skal drives etter selvkostprinsippet. 
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Etablert 31.7.2007 

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

Gjerdrum kommune. 

Hovedkontor Rælingen kommune 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov 

om kommunale vass- og kloakkavgifter, 

forurensningsloven, vannressursloven, plan- og 

bygningsloven, matloven. 

Eierandeler Skedsmo 35,90 % 
Lørenskog 25,48 % 

Rælingen 11,45 % 

Nittedal 16,15 % 
Fet 4,76 % 

Sørum 6,26 % 

Ved Gjerdrums tiltreden 01.01.17 endres 

eierprosent til: Skedsmo 35,10 % 

Lørenskog 24,91 % 

Rælingen 11,19 % 

Nittedal 15,79 % 

Fet 4,65 % 

Sørum 6,12 % 

Gjerdrum 2,24 % 

Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. 

prinsippene i selskapsavtalen 
Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for 

selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets 

virksomhet gjennom betaling for vannforsyning fra 

selskapet. Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i 

selskapet (selvkost). Selskapet har ikke fond. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor 

en samlet ramme for låneforpliktelser på kroner 

580.000.000,-. 

Representantskapet 14 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra 

hver eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 

Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland  

Styret 5 medlemmer pluss ett medlem valgt av og blant de 

ansatte. Valgkomitè. 

Styremedlemmer Bjørn Arne Skogstad (styreleder) May Rostad (nestleder) 

Inger-Lise Melby Nøstvik, Torbjørn Øgle Rud, Renata 

Muzyka-Gniady (ansatt representant) 
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Bjørn Brodwall erstatter Ellen Stokstad etter kommende 

valg i representantskap. 

Hovedplansamarbeid Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og 

prioriteringen av virksomheten i NRV IKS styres gjennom 

et interkommunalt hovedplansamarbeid innen 

vannforsyning for samordning og prioritering av 

ressursene i NRV IKS. Hovedplanen skal legges frem for 

kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i 

NRV IKS.  

Eiermøte Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for 

gjennomgang av selskapsavtalen og årsmelding og andre 

felles spørsmål før det ordinære årlige 

representantskapsmøtet i april. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017. 

Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS  
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer 

i selskapsavtalen 29.4.2015 

Selskapsavtalen er Ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga 

ansvar prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da endring 

må gjennom alle kommunestyrene. 

Formål Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, 

bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, 

pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende 

overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam. 

Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til 

enkeltabonnenter. 

Kan inngå avtale om drift av kommunale hovedledninger som er 

tilknyttet selskapenes anlegg. 

Skal drives etter selvkostprinsippet. 

Etablert 31.07.2007 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 

Hovedkontor Rælingen kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om 

kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og 

bygningsloven. 



62/18 Bestilling av selskapskontroll i Romerike revisjon IKS - Skedsmo kontrollutvalg - 17/00092-3 Bestilling av selskapskontroll i Romerike revisjon IKS - Skedsmo kontrollutvalg : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - vedtatt 28.11.16

  

15 
 

Eierandeler Skedsmo 51,9 % 

Lørenskog 35,7 % 

Rælingen 12,4 % 

Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til: Skedsmo

 45,4 % 

Lørenskog 31,2 % 

Rælingen 10,9 % 

Nittedal 12,5 % 

Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 

selskapsavtalen. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i 

samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom 

betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene 

skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke 

fond. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 

for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-. 

Representantskapet 8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver 

eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 

Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten, Tore Berg 

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

Valgkomitè. 

Styremedlemmer Lars Næss (styreleder) Gunhild Lærum (nestleder), Hendrik R. 

Panman (styremedlem) Nina Kristiansen (styremedlem) Jan Ole Enlid 

(styremedlem), Bjørn Syverud (ansattrepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 

9.11.2015, og kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og 

forutsetter at: 

1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene 

legges til grunn for styringen av selskapene framover 
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2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering 

følges opp av selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En 

første tilbakemelding om dette legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene 

våren 2016. 

3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere 

selskapsavtalene med mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. 

Formannskapet utpeker deltaker i styringsgruppen etter at kommunestyret for neste 

valgperiode er konstituert. 
 

Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for 

eierstyring.  

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

Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 

barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Etablert 16. februar 2011 

Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 

Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 

Hurdal 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 

Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 

Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 

Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 

Nes 7,5 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser 

Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 

investeringer ut i fra eierandel. 

Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 

eierkommunene 

Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 

representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 

stemme hver. 

Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten 

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

Valgkomitè. 
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Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 

Vatndal Rustad, Ola Løberg, Elizabeth Dahl (ansatterepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 

Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  

Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 

evaluering av sine eierinteresser?  

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring?  

2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av 

et selskap? 

Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 

Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å 

kunne drøfte eierstyringsspørsmål.  

Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  

Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 

Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet  
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av 

kapasitetsproblemer. Det har nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt 

ansvar for å forhindre avvisninger av brukere som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering 

av krisesenteret vil bli tatt opp på eiermøte. 

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

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 

Etablert 2012 

Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommuner 
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Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 

selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 

kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 

Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 

% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 

kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Representantskapsmedlemmer Bente Skulstad 

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder) , 

Bjørn Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

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

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 

deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 

Etablert 15.05.2013 

Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 

Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en 

eierandel på 19, 5 prosent. 
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Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 

og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 

eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 

deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 

år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 

valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 

driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 

deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Representantskapsmedlemmer Boye Bjerkholt  

Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 

blant de ansatte. 

Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 

Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

 

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

Formål Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere 

virksomheten i selskapet etter at ansvaret for levering av 

vann til eierkommunene er overført til NRV IKS. Har ikke 

erverv til formål. 

Etablert 1971 (Nedre Romerike Vannverk AL) 

Forretningskontor Rælingen kommune 

Aksjekapital Kroner 112.000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr. 

4.000,-. Fet 7,1 %, Lørenskog 25,0 %, Nittedal 14, 3 %, 

Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %.  

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for 

selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 

kjøpt aksjer for. 
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Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere 

samtykker. Andre enn norske kommuner kan ikke være 

eiere i selskapet. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut over 

forskudd på likvidasjonsutbytte. 

Generalforsamlingen 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 

fra hver eierkommune. Velges for 4 år om gangen. Hver 

eierkommune har en stemme. 

Medlem i 

generalforsamlingen 

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland  

Styret Inntil 6 medlemmer. 

Styremedlemmer Bjørn Brodwall (styreleder), Kathrine Karstensen, Kjell 

Rønningen 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

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

Formål Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere 

virksomheten i selskapet etter at ansvaret for 

avløpsvirksomheten til eierkommunene er overført til NRA 

IKS. Har ikke erverv til formål. 

Etablert 1965 

Forretningskontor Rælingen kommune 

Aksjekapital Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt 

mellom kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog 

(29,94%), Rælingen (13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%) 

og Sørum (2,71%). 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for 

selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 

kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere 

samtykker. Overskudd, som ikke anvendes til dekning av 

tidligere underskudd, skal disponeres i overensstemmelse 

med selskapets formål. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut 

over forskudd likvidasjonsutbytte. 
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Generalforsamlingen 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 

fra hver av eierkommunene. Velges for 4 år av gangen. 

Hver eierkommune har en stemme. 

Medlem i 

generalforsamlingen 

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland  

Styret Inntil 6 medlemmer 

Styremedlemmer Ole Feet (styreleder), Pia Farstad von Hall, Anita Orlund, 

Odd Magne Gjerde og Thor Olaf Askjer 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) 
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og 

vurdere om kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og 

forutsetninger samt besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en 

orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-2. 

Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 

Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører 

tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2 

skriver revisor «Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende 

(    ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i 

Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter 

det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres 

således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap 

som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»  

Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært 

skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av 

eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved 

senere salg av eiendommen.  

Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at 

eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV 

AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en ordning som omfatter flere selskap i regionen som er 

underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse tilbakemeldingene kan det virke som om det er 

grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar seg løse.» 

Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
 Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver 

selskapet faktisk utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?  
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 Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 

 Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 

 

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

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

 
Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Utøve Skedsmo kommunes parkeringspolitikk. Utvikle, bygge og 

drive offentlige parkeringsanlegg på vegne av Skedsmo kommune. 

Selskapet kan drive annen virksomhet som står i forbindelse med 

foranstående. Organisert som AS for å ha handlefrihet til å utvikle 

nye parkeringstilbud, og konkurranseevne mot private. Etablert for å 

skille overordnet parkeringspolitikk (kommunestyret), og utførelsen 

(Skedsmo Parkering AS) 

Etablert 2003 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kr. 1.520.000,- fordelt på 1.520 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo kommune eier alle aksjene (100 % eierandel) 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Parkeringslovgivningen. 

Vedtatt parkeringspolitikk. 

Datterselskaper Romerike Parkering AS, Lillestrøm Parkering AS 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjene kan bare overdras til andre kommuner ved evt. omdannelse 

til interkommunalt selskap. Det skal ikke utdeles utbytte. 

Generalforsamling Formannskapet er generalforsamling. 

Styret Generalforsamlingen velger 5 medlemmer med personlige 

varamedlemmer, hvorav ett medlem velges av de ansatte. 

Styremedlemmer Anne Vibeke Hellandsjø (leder), Cathrine Ruth Grüner- Hegge 

Gundersen, Grethe Alice Fjeld Mathisen, Rolf Thorben Holm, Roar 

Sletta. Varamedlemmer: Anders Christopher Taxt, Aarstein Rebne, 

Lajla Irene Lyseggen, Jon Schøning Lie, Torstein Sandstad 
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Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

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

Romerike Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet i konkurranse med 

andre private parkeringsselskaper. 

 
Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det 

private markedet for parkering. Like vilkår. 

Etablert 2004 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper  

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Erverv av aksje betinget av samtykke fra styret. 

Generalforsamling Styret i Skedsmo Parkering AS 

Styret Generalforsamlingen velger 3 medlemmer. 

Styremedlemmer Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og 

Kristin Uvaag Tufte 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

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

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

Formål Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det 

private markedet for parkering. Like vilkår. 

Etablert 1998 (Kjøpt av Skedsmo Parkering AS i 2006) 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper  

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Ingen spesielle bestemmelser. 

Generalforsamling Styret i Skedsmo Parkering AS 

Styret Generalforsamlingen velger 3 medlemmer. 

Styremedlemmer Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og 

Kristin Uvaag Tufte 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

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

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 

arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i 

det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt 

tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger 

dette. Som ledd i virksomheten inngår 

industri/produksjon, tjenesteyting og annen 

næringsvirksomhet, herunder å delta i andre 

selskap når dette er forenlig med selskapets 

formål. Profesjonell tjeneste- og 

industri/produksjonsbedrift som skal konkurrere i 

markedet på like vilkår med andre private. 

Etablert 1960 

Forretningskontor Skedsmo kommune (hovedkontoret er på 

Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling, 

kompetansesenter og Voksenopplæring), 

Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen 
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avdelingskontor, Lørenskog avdelingskontor og 

Fredrikstad avdelingskontor. 

Aksjekapital Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr 

100,-. Skedsmo kommune eier 6373 aksjer 

(20,2%) og er nest største eier. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Arbeidsmarkedslovgivningen. 

Datterselskaper Norasonde Bemanning AS 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 

for selskapsgjelden ut over det beløp som de har 

tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse 

må godkjennes av generalforsamlingen. 

Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og 

disponeres til formål som styrker videre drift. 

Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 

Medlem i generalforsamlingen Kjell Arne Hagen 

Styret Generalforsamlingen velger fem til syv 

medlemmer for to år av gangen, hvorav de 

ansatte representeres iht. aksjeloven 

Styremedlemmer Trond Olav Rangnes (leder), Trine 

Nordstrøm(nestleder), Ola Løberg, Frank Sagvik, 

Marit Heiberg, Bjørn M.Haug 

(ansattrepresentant), Robin Neppelberg 

(ansattrepresentant)  

Instruks for styret og daglig leder Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 

Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter 

de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å 

besvare følgende hovedproblemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god 

eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for 
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informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både 

manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.» 

Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for 

eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre 

at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.» 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting 

og anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har 

levert på. Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene 

og anbudsutsatte kontraktene i 2015.  

Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har 

vært høye. Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet? 

Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for 

Norasonde i siste representantskapskapsmøte. 

 

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

 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Eie og drifte eiendommer i Skedsmo kommune til fremme av 

kulturaktiviteter i Kirkegata 11 og 12. Selskapet skal ikke ha 

økonomisk formål, eller kunne beslutte utdeling av utbytte til 

aksjonærene. 

Næringsdrift. Skille 

bygningsdrift fra kulturdelen. 

 

Etablert 2004 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital NOK 7.000.000,- fordelt på 14.000 aksjer á kroner 500,-. Skedsmo 

kommune eier 13500 aksjer. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Overgang av aksjer må godkjennes av styret. Skedsmo kommune har 

ved overdragelse forkjøpsrett til aksjene foran andre aksjonærer. De 

øvrige aksjeeiere har forkjøpsrett etter aksjelovens regler. Ved bruk 
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av forkjøpsrett skal aksjene kunne erverves til pari kurs NOK 500,- 

pr. aksje. 

Generalforsamlingen Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av 

overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre 

saker etter lov/vedtekt 

Medlem i generalforsamlingen Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland  

Styret 4 medlemmer. Skedsmo kommune skal til enhver tid være 

representert i styret. 

Styremedlemmer Nils Gunnerud (styreleder), Gunhild Lærum, Rolf Thorben Holm, 

Rune Bråten 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

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

Organisering Aksjeselskap 

Formål Fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved 

å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et 

høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, 

teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc. 

Etablert 2011 (stiftelsesåret for ASet, videreføring av Skedsmo Samfunnshus 
AL stiftet 1960) 

Aksjeeiere Coop Øst, Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall, Folkeakademiet 

Skedsmo, Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 – Oslo/Akershus, 

Sangkoret Raumklang, Skedsmo Amatørteater, Skedsmo AUF, 

Skedsmo Bondelag, Skedsmo Bygdekvinnelag, Skedsmo 

Bygdeungdomslag, Skedsmo Fotballklubb, Skedsmo Høyre, 

Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Ishockeyklubb, Skedsmo 

Jeger- og fiskeforening, Skedsmo kommune, Skedsmo 

Sanitetsforening, Skedsmo Senterparti, Skedsmo Skiklubb, 

Skedsmo Skolekorps, Skedsmokorset Arbeiderpartilag, 

Skedsmokorset Kulturforum, Skedsmokorset kvinne- og 

familielag, Skedsmokorset Vel. 

Aksjer 62 A-aksjer à NOK 100 og 5338 B-aksjer à NOK 100, hvorav Skedsmo 

kommune eier 5 A-aksjer og 3565 B-aksjer. 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 
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Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Overdragelse av aksjer krever generalforsamlingens samtykke. 

Generalforsamlingen Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av 

overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre 

saker etter lov/vedtekt. 

Styret 5 medlemmer og 3 varamedlemmer 

Styremedlemmer Thorbjørn Faller (leder), Bjørnar Torsnes, Inger Karin Johannessen, 

Gina Cecilie Bredesen Russell, Nichlas Røstad, Kjetil Molstadengen 

Hegre (vara), Svein Lund (vara), Hans Hilmar Bjerke (vara) 

 

Andre samarbeidsordninger 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Organisering  

Etablert 1998 

Deltakere Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, 

Skedsmo, Sørum og Akershus fylkeskommune. Enebakk er 

observatørkommune. 

Årsmøtet SNR er organisert som selvstendig juridisk enhet i henhold 

til Kommunelovens §27 med årsmøtet som øverste organ. 

Daglig leder/sekretariat Administrativ koordinering, saksbehandling og 

sekretariattjenester. 

Økonomi Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent, bestående av 

en fast del og en variabel del som fastsettes ut fra 

folketallet i medlemskommunene. Styret kan vedta særskilt 

finansiering av tiltak/satsninger. 

 

 

Kunnskapsbyen Lillestrøm 
Organisering Forening 

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

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

Etablert 2000 

Medlemmer/deltakere Forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående, offentlig eide 

bedrifter organisert som aksjeselskaper, offentlige og private 

utdanningsinstitusjoner og andre sentrale, offentlige institusjoner. 

Skedsmo kommune har vært medlem siden oppstarten. 

Datterselskaper Kunnskapsbyen Konferanse senter AS, Business Lillestrøm AS 

Økonomi 

Årsmøtet Organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har møterett ved 

innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt. 

Styret 7 styremedlemmer velges for 2 år, 2 varamedlemmer velges for 1 år 

av årsmøtet 

Styremedlemmer Ole-Jacob Flæten (leder), Brit Farstad (nestleder), Morten Irgens, Jan 

Erik Torp, Knut Halvor Hansen, Anette Solli, Tone Ikdal, Frank Sagvik, 

Siv Lunde Kolrud, Odd Jarle Skjeldhaugen Obervatører i styret: Jarle 

Bjerkelund Gimse (Kjeller Innovasjon), Kjartan Berland (Skedsmo 

kommune) 

Nedre Romerike legevakt 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og 

Skedsmo kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, og har 

arbeidsgiveransvaret. 

Formål Drive lovpålagt akuttmedisinsk behandling 

Etablert 2010 

Lokalisert Helsebygget, Lillestrøm 

Avtaleparter Se over 

Kommentar Legevakten er i stadig utvikling, og ny akuttmedisinsk forskrift fra 

2015 vil på sikt påvirke kompetansesammensetningen. 

Lindrende enhet 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Nittedal og 

Skedsmo kommuner om drift av enhet for lindrende behandling. 

Skedsmo kommune drifter enheten, har arbeidsgiveransvaret og 

ansvar for samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus. 
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Formål Tilbud til alvorlig syke og døende med behov for tett faglig 

samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Etablert 2008 

Lokalisert Skedsmo kommune (Skedsmotun bo- og behandlingssenter) 

Kommentar Framtiden til Lindrende enhet avklares ved den til enhver tid 

gjeldende samarbeidsavtalen mellom kommunene. Ahus har fra 1/1-

2016 helt avviklet sitt økonomiske engasjement i enheten, men har 

fremdeles tett faglig samarbeid, både på lege og pleiesiden. 

Regionalt samhandlingskontor 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, 

Nittedal, Sørum og Skedsmo kommuner. Rælingen 

kommune drifter kontoret og har arbeidsgiveransvaret. 

Formål Bidra til at kommunene blir en likeverdig part i prosesser 

knyttet til avtaleinngåelser og utvikling av samarbeid med 

Ahus. Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i 

kommunene. 

Etablert 2013 

Lokalisert Rælingen kommune (Rælingen rådhus) 

Kommentar Regionalt samhandlingskontor har vært i drift fra 

sensommeren 2013, og har to årsverk. 

Kommunal døgnenhet, KAD 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, 

Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo kommuner. Skedsmo 

kommune drifter enheten, og har arbeidsgiveransvaret. 

Formål Ivareta det lovpålagte kravet om at kommunene innen 2016 

skal ha tilbud om døgnopphold for brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder for de pasienter og 

brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle 

eller yte omsorg til. Det er definert inklusjons- og 

eksklusjonskriterier for pasientbehandlingen. 

Etablert 2014 

Lokalisert Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Kommentar Enheten er etablert i Romerike Helsebygg. Finansiering til 

oppstart og drift ble gitt av Helsedirektoratet og RHF 

(regionalt helseforetak) i januar 2014. Fra 2016 vil 

finansieringen skje over rammetilskuddet i Statsbudsjettet. 
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Forhold som kan påvirke risikobildet:  
KAD har fått mye medieoppmerksomhet knyttet til at kapasiteten ved enheten ikke utnyttes.  

 

Regionkontor landbruk (RKL) 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del 

av Skedsmo kommune) 

Formål RKL skal være et effektivt og faglig kompetent 

landbrukskontor for avtalepartene. RKL skal fremme en 

bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte 

på verdiskapning og sikring av produksjongrunnlaget, det 

biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og 

kulturverdiene. 

Etablert 1994 

Avtaleparter Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner. 

Vertskommune Skedsmo kommune 

Samrådingsmøtet Har en rådgivende og koordinerende funksjon. De folkevalgte 

organer i Skedsmo kommune vedtar regnskap, budsjett, 

planer mv for RKL som enhet i Skedsmo kommune. 

Samrådingsmøtet består av en representant fra hver av 

avtalepartene. Behandler regnskap, årsberetning og 

husleieavtale, budsjett, langtidsplan og virksomhetsplan og 

behandler andre felles overordnete saker som omfattes av 

RKLs virksomhet. 

Administrasjon Rådmannen i Skedsmo kommune videredelegerer myndighet 

han er tildelt fra deltakerkommunene til 

kommunaldirektørene        for kultur og teknisk sektor, som 

videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen, jf 

kommuneloven § 28-1b. Landbrukssjefen har den faglige og 

administrative ledelse av landbrukskontoret (RKL). 

Økonomiske forhold Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles, 

med basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode, 

slik: Lørenskog 14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen 

13, 5 

%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på 

RKLs budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt 

budsjett innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med 

særskilte prosjekter o.a. som ikke inngår i kontorets ordinære 

arbeid/kostnader, finansieres med særlige 

prosjektbevilgninger. 
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Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av 

Skedsmo kommune) 

Formål Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til 

kontoret og gi effektiviseringsgevinst. 

Etablert 2013 

Avtaleparter Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. 

Lokalisert  Skedsmo kommune 

Oppgaver Føre skatteregnskapet på vegne av kommunene, forestå innfordring 

og arbeidsgiverkontroll mv. 

Administrasjon De samarbeidende kommuner har delegert fullmakt til å forestå 

innfordring og føre skatteregnskap til skattoppkreveren i Skedsmo. 

Økonomiske forhold Kostnadene ved driften av kontoret med et tillegg for 

felleskostnader, som generell drift og husleie, fordeles på 

samarbeidskommunene etter folketall og gjennomførte 

arbeidsgiverkontroller 

 

Kilder: 

Skedsmo kommunes eiermelding 2015 

Proff.no 

Politiske behandlinger 

Tidligere eierskapskontroller  
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspunkt 
for 
bestilling 

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

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

2017 

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

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

2018 

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

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

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

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

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

(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

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

Eierskapskontroll 2018 

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

Mer enn en ren eierskapskontroll? 2019 

Øvre Romerike brann og redning 
IKS 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, 
Gjerdrum, Eidsvoll 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Nedre Romerike brann og redning 
IKS 

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

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2020 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS Ullensaker, Nannestad, Hurdal, 
Eidsvoll 

Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 

Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

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

Eierskapskontroll 2019 

Midtre Romerike avløpsselskap 
IKS 

Gjerdrum, Sørum, Fet Eierskapskontroll 2018 

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

Begrenset eierskapskontroll 2017 

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

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike avløpsanlegg IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og 
Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

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

Kanmer AS Nes  Eierskapskontroll 2019 

Aurskog-Høland 
utbyggingsselskap AS 

Aurskog-Høland Eierskapskontroll 2018 

Jobberiet AS Aurskog-Høland Mer enn en ren eierskapskontroll 2020 

Lillestrøm parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

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

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum 

 I bestilling 

Andre eierskapskontroller    

Kontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning 
 

  2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Samarbeid Partnere Utdyping av undersøkelse  

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

 2020 

Jessheim interkommunale 
legevakt 

Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, 
Ullensaker. Vertskommune: 
Ullensaker 

Mer enn en ren eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

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

 2018 

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

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

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

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

2017 

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

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

2019 

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

 2018 

    

 



BRUKERUNDERSØKELSE ROMERIKE REVISJON IKS
Oxford Research AS



Innhold

Kort om undersøkelsen

Generelle funn

Resultater - sammenslåing

Resultater - forvaltningsrevisjon

Resultater - regnskapsrevisjon

Resultater - særskilte tjenester

Resultater - intervjuer

Kort oppsummering



Om brukerundersøkelsen 

Det er gjennomført brukerundersøkelse blant de 13 kommunene som 
revideres av selskapet. Målgruppen var kontrollutvalg, lederer i 
administrasjonen og sentrale politikere.

Kartlegger hvordan de sentrale brukerne oppfatter kvaliteten på 
tjenestene, samt nytteverdien oppdragsgiverne har av 
revisjonstjenestene selskapet leverer.

Brukerundersøkelsen inngår som del av styrets evaluering av RRI. I tråd 
med føringer gitt ved etablering. 

Det er gjennomført et møte med representanter fra Kontrollutvalgene, 
hvor det bli gitt mulighet for å gi tilbakemelding før utsendelse av 
undersøkelsen   



Om brukerundersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av nettbasert spørreskjema sendt per mail

Til sammen 121 har besvart hele undersøkelse, 36 har besvart deler av undersøkelsen 

Respondentene fordeler seg på følgende måte: 



Om brukerundersøkelsen – forts. 



Generelle funn

Overordnet er tilbakemeldingene både fra spørreundersøkelsen og 
intervjuene positive

Det er ikke tydelige forskjeller mellom kommuner

Det er ikke tydelige forskjeller ut fra rollen den enkelte respondent har i 
kommunen

Funnene støttes av kvalitative intervjuer/tilbakemeldinger - hvor de fleste 
generelt er positive, men de understreker at de ikke har tilstrekkelig 
kjennskap til revisjonen for å vurderer en «før-sitasjon» opp mot en «nå-
situasjon». 

Det gis en noe mer positiv tilbakemelding når det gjelder 
forvaltningsrevisjon, enn regnskapsrevisjon – dette underbygges i 
intervjuene

Sammenlignet med brukerundersøkelsene for Aust-Agder Revisjon scorer 
RRI noe lavere – men merk at forskjellene er små



Hvor fornøyd er du totalt sett med tjenestene til Romerike revisjon IKS? (N=115)



Hvor fornøyd er du totalt sett med tjenestene til Romerike revisjon IKS fordelt på kommune (N=111)



Hvor fornøyd er du totalt sett med tjenestene til Romerike revisjon IKS fordelt på rolle (N=114)



SAMMENSLÅINGEN



I hvilken grad opplever du at:



Opplevelse av om hvorvidt sammenslåing av de tre distriktene til RRI har vært vellykket fordelt på 
kommune (N= 79)



Ved opprettelse av RRI, ble det formulert noen strategiske mål. I hvilken grad opplever du at følgende mål for
etablering av Romerike Revisjon IKS, er nådd?



Slik du opplever det, har Romerike Revisjon IKS tilstrekkelig:

6.35%



I hvilken grad opplever du at leveransene fra Romerike revisjon IKS... :



FORVALTNINGSREVISJON



Slik du opplever det, har Romerike Revisjons forvaltningsrevisjon tilstrekkelig:



I hvilken grad opplever du at forvaltningsrevisjonen fra Romerike revisjon IKS:



I hvilken grad opplever du at prosjekter for forvaltningsrevisjon treffer de
mest aktuelle/relevante områdene?



Er det ønskelig med økt omfang av forvaltningsrevisjon i din kommune?



REGNSKAPSREVISJON



Slik du opplever det, har Romerike Revisjons regnskapsrevisjon tilstrekkelig:



I hvilken grad opplever du at regnskapsrevisjonene fra Romerike Revisjon IKS:



SÆRSKILTE TJENESTER



RRI utfører i enkelte tilfeller revisjonsoppdrag for 
kommuneadministrasjonen. Dette dreier seg om undersøkelse knyttet til 
mistanker om uregelmessigheter, eller revisjon av internkontrollen på et 
område med svakheter. Kommunene betaler særskilt for denne typen 
oppdrag.

Særskilte tjenester: I Hvilken grad opplever du at:



I tillegg til lovpålagt revisjon skal RRI også bidra til læring og utvikling i 
kommunene. Tiltak som er igangsatt for å bidra til dette er bl.a. 
erfaringsseminar for kommunene, veiledning innen økonomi og forvalting, 
nyhetsbrev, og presentasjoner m.m. knyttet til gjennomførte revisjoner

Læring og utvikling: I Hvilken grad opplever du at:



RRI utfører eierskapskontroll i kommunale selskap på Romerike. I hvilken grad opplever du at:



Hvordan vil du vurderer samarbeidet mellom revisjonene og kontrollutvalgssekretariatet?



I hvilken grad mener du at dagens kostnadsfordelingsmodell, fungerer på en hensiktmessig måte?



Er det lett å komme i kontakt med Romerike Revisjon IKS og få svar på henvendelser?



Tilbakemeldinger fra intervjuene
«Aldri noen tvil om at de er profesjonelle og gjør en god jobb og med 
personellressurser som har lang erfaring og en kløktig tilnærming. Ingen 
grunn til å mistro kvaliteten eller innholdet i tjenestene som RRI leverer»

Jeg vurderer det som veldig god kvalitet. Kan ikke se at vi noen gang har fått 
levert noe som det har vært dårlig kvalitet på, men det kan være vurderinger 
som ikke helt sammenfaller med våre, men slik vil det jo være»

«Vi har tillit til den kompetanse de har, de kan kommuneloven og de kan 
forhold som dreier seg rundt eierstyring […] de har god kompetanse»

«Det er veldig viktig med tillit til kommunal forvaltning. Vi har en revisjon som 
går gjennom med argusøyne og evaluerer det vi holder på med og gir skikkelig 
tilbakemelding. Det er tillitsbyggende»

«Svært godt fornøyd med samarbeidet. Romerike revisjon er tydelig på sin 
rolle. Og når det foretas forvaltningskontroll, er innstillingen å bidra til at 
kommunen blir bedre - ikke "å ta" kommunen. Og jeg opplever det som nyttig 
å bli kikket i kortene. Det gir nyttig læring».



Om sammenslåing

«Opplever at det tidligere, altså før revisjonen ble større, at det kunne være 
litt mer spredning i kompetansenivået til de som utførte revisjonene, men 
etter at revisjonsdistriktene ble større, ble kompetansen mer spisset og det 
har gått i riktig retning»

Synes de har veldig god kompetanse på begge feltene. På samme måte ser vi 
at de har gode folk og at sammenslåing har telt positivt. De har bygget opp 
god kompetanse»

«Jeg er kjent med hvilke tjenester de bidrar med til oss og jeg ser helt klart 
nytten av en slik ordning som i dag med en felles revisjon. Vår kommune er for 
liten til å gjøre dette på egenhånd, og jeg opplever at vi får en nødvendig 
lovpålagt tjeneste for en fornuftig penge»

Jeg tror den [sammenslåingen] har vært vellykket. Tanken bak var å styrke 
kompetansen. At kommunene har en del store kompetansemiljøer var selve 
hensikten, og det ser vi nytte av nå»



Hva kan bli bedre?

Forvaltningsrevisjon
• Enkelte etterlyser større detaljeringsgrad og mer utfyllende rapporter, mens andre trekker frem  

det motsatte.

• Etterlyser mer kompetanse om digitalisering

• Større effektivitet og bedre kapasitet

Regnskapsrevisjon
• Tettere samarbeid, bedre kommunikasjon med kommunene, større pådriver med tanke på 

rådgivning

• Tidligere innspill til forbedringer på forhånd for å unngå feil

• Økt kapasitet og større del av revisjonen bør gjennomføres tidligere på året. 

• Økt kompetanse innen IKT 



Kort oppsummering

Brukerne er samlet sett fornøyd. 92 prosent er positive til selskapets 
tjenester totalt sett (score på 4-6). 85 prosent av respondentene mener at 
bidraget er nyttig for kommunene (score på 4-6). 

Forvaltningsrevisjon
• Vurderes som meget positivt

• Dekker behovet for kontroll og oppfatter at RRI er nyttig og gir læring.

• Seminarer/foredrag oppleves som veldig positivt - fokus på læring i og mellom kommuner - det gir 
merverdi. Men etterlyser flere fagdager/seminarer.

Regnskapsrevisjon
• Generelt inntrykk er at brukerne er meget fornøyde.

• Noe dårligere score enn for forvaltningsrevisjon. 

• Det trekkes i liten grad frem negative vurderinger i intervjuene, men i den grad det gjøres er det 
regnskapsrevisjonen som nevnes. Enkelte etterlyser bedre kommunikasjon og større kapasitet, bedre 
kompetanse innenfor visse områder, eksempelvis IKT

Samlet sett benyttes begreper som; god kompetanse, kunnskap om 
kommunene, viktig å bli sett i «kortene», gir både kontroll og læring, solide 
rapporter.
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Arkivsak-dok. 16/00032-52 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang 
Skedsmo kontrollutvalg 

Møtedato 
18.06.2018 

ORIENTERING FRA REVISJONEN 

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

Vedlegg:  
Revidert prosjektplan internkontroll økonomi 

Saksframstilling: 
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre 
aktuelle saker som ellers ikke står på dagsorden, herunder den reviderte 
prosjektplanen på forvaltningsrevisjonsprosjektet på internkontroll økonomi. 

Sak 63/18
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Arkivsak-dok. 17/00040-27 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang 
Skedsmo kontrollutvalg 

Møtedato 
18.6.2018 

STATUS I ARBEIDET MED KOMMUNESAMMENSLÅING 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber i fremtiden om å få regnskapet fra fellesnemnda og revisors
beretning til orientering. For øvrig tas saken til orientering 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Det er etablert nettside for Lillestrøm kommune hvor alle møtedokumenter til 
fellesnemnda mv. ligger: http://www.lillestrom.kommune.no/ Av sakene til møtet 6.
juni, er det verdt å merke seg saken om politisk organisering, og Lillestrøm 
kommunes deltakelse og medlemskap i ulike samarbeid og selskap.   

Revisor har reist spørsmål om hvordan kontrollutvalget vil behandle regnskapet for
fellesnemnda 2018. Sekretariatet vil påpeke at utvalget ikke har mandat til å uttale
seg om fellesnemndas regnskap, men bør be om å få regnskapet og revisors
beretning til orientering. 

KS har samlet artikler om kommunereformen på denne nettsiden: 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen/ 
Det er imidlertid ikke publisert aktuelle nye artikler siden forrige møte.  

Sak 64/18
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Arkivsak-dok. 16/00033-49 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang 
Skedsmo kontrollutvalg 

Møtedato 
18.6.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg: 
1. Saker til behandling 2018
2. Saker til oppfølging i kontrollutvalget 2018
3. Skatteinngang april og mai 2018

Sak 65/18
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2018

Oversikt over saker til behandling 2018
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

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

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

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

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

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

5 . f ebruar
Kl. 14

Fellesmøte

Orientering fra fellesnemda

Orientering fra vannverket

5. februar
Kl. 16.30

Orientering om tilsyn og forvaltningsrevisjon innen psykosk helse og
rus.

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

Besvare henvendelser om eiendomsskatt.

12 . mars
Kl 16

Virksomhetsbesøk
Tjenestekontoret

Orientering om ROS - analysen ved prosjektleder/rådmann i Lillestrøm
kommune
Orientering og omvisning Tjenestekontoret ved Per Gjertsen leder
tjenestekontoret og Solbjørg Arntsen er avdelingsleder

Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 .
Ei erskapskont roll og forvaltningsrevisjon - R omerike krisesenter IKS
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2018

Møte Saker

24. april
Kl 14

Fellesmøte

Orientering fra rådmannen i Lillestrøm kommune + prosjektstruktur
Innkalling sendt 14.3. Husk notat om ROS - analysen som Skedsmo fikk +
sammenskrive referater fra fellesnemndas møter

24 . april
kl 16 .30

Orientering om situasjonen i barne vernet .
Revisjon av Plan for fo rvaltningsrevisjon 2016 – 2020, utsatt fra forrige
møte
Status i arbeidet med kommunesammenslåing:

Skriftlig orientering om implementering om GDPR sak 27/18 .

14. mai
(utsatt fra 8 . mai )

Kl. 16

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2017 .

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

Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020

Prosjektplan internkontroll økonomistyring

Prosjektplan internkontroll Tjenestekontoret

24. mai
kl 16

Orientering om situasjonen på Gjellerås skaole

Årsregnskapet 2017

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

Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020

Prosjektplan internkontroll økonomistyring

Prosjektpl an internkontroll Tjenestekontoret

18 . juni
Kl. 8

Orientering om 1. tertialrapport .
KAD undersøkelse
Oppfølging av forvaltningsrevisjon internkontroll, overordnet nivå.
Mottatt
Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020
Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI
Status i arbeidet med kommunesammenslåing,

20. august

Kl 16

E ierskapskontroll av Skedsmo kommunes eierforvaltning , sak 93/17
utsatt fra juni
Tilleggsspørsmål om implementering av nye personvernregler. Bestilt
26.4 sak 31/18. Purret 28.5 Ombudet er i permisjon. Saken utsettes til
etter sommeren

3.september
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2018

Møte Saker

Kl 14

Fellesmøte

3 .september

Kl. 16

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en egen sak om de øvrige
kontrollutvalgenes behandling av eierskapskontrollen i Strandveien 1
AS. Sak 35/18

Oppfølging av FR og undersøkelse eiendomsskatt. Sak 91/17 . Bestilt
28.5
Bestillingsdialog forvaltningsrevisjon
Buds jett f or kontroll og tilsyn 2018.
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarli g revisor
Rapportering fra RRI på ressurser

8 . o ktober

Virksomhetsbesøk
vannverket

Kl. 16

Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Bestillingsdialog forvaltningsrevisjon

19 . november

Kl. 16

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

4. desember

Kl 14 Fellesmøte

4 . desember

Kl. 16

m ed middag

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Ikke berammet Rapport fra rådmannen eiendomsskatt
rådmannens oppfølging av Rapport fra tilsyn med kommunens
tjenester til personer over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk
lidelse i Skedsmo kommune 2017. Sak 10/18 . Referatsak i mai også
Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike
Avløpsanlegg IKS.
Revisjonsundersøkelse av Kommunal døgnenhet, KAD.

Innstille på valg av revisor til den nye kommunen.

Eierskapskontroll av Norasondegruppen AS mot slutten av perioden.

Virksomhetsbesøk Krisesenteret

2019 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2018

Møte Saker

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

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendt Be-

handlet 
Ferd
ig 

22.01. 
2018 

1/18 
Orientering fra 
rådmannen om 
risikobildet 

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

    

 2/18 
Orientering fra 
rådmannen om 
tips og varsler 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 3/18 

Orientering om 
kommunens 
informasjon til 
innbyggerne på 
Holt/Vestvollen 

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

Utskrift 
sendt 
23.1.20
18 

   

 4/18 
Godkjenning av 
protokoll 

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

Utskrift 
sendt 
23.1.20
18 

K-sak 
18/32 

28.2.18 

  

 5/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll - 
Overordnet 
internkontroll 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

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

forvaltningsrevisjonsrappor
ten Overordnet 
internkontroll til 
orientering. 

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

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

 
Vedtakets punkt 3 ble endret i 
kommunestyret til «Kontrollutvalget 
innhenter tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan funn og 
anbefalinger er fulgt opp høsten 2018.» 

Utskrift 
sendt 
23.1.20
18 

K-sak 
18/31 
28.2.20
18 

  

 6/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll - 
tjenesteperspe

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

 7/18 
Revisjonen 
orienterer 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 8/18 

Status i 
arbeidet med 
kommunerefor
men - 
orienteringssak 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

 9/18 
Årsrapport 
2017 Skedsmo 
kontrollutvalg 

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

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2017 til orientering. 

Utskrift 
sendt 
23.1.20
18 

K-sak 
18/30 
28.2.20
18 

 

 10/18 Referater 

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

Utskrift 
sendt 
23.1.20
18 

   

 11/18 Eventuelt Ingen vedtak     

        

5.2. 
2018 

12/18 

Orientering om 
oppfølging av 
tilsyn og 
forvaltningsrevi
sjon innen 
psykisk helse 
og rus 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber om å få oversendt 
sluttrapporten 

 

Utskrift 
sendt 
7.2. 
2018 

   

 13/18 
Godkjenning av 
protokoll 

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

 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 
15.1.2018 tas til orientering 

 

Utskrift 
sendt 
7.2. 
2018 

   

 14/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll - 
tjenesteperspe
ktiv 

Kontrollutvalget bestiller del 2 av 
forvaltningsrevisjon på internkontroll i 
henhold til diskusjonen i møtet, og ber 
revisjonen legge frem forslag til 
prosjektplan til aprilmøtet. 

 

Utskrift 
sendt 
7.2. 
2018 

  

 15/18 

Orientering om 
kommunens 
informasjon til 
innbyggerne på 
Holt/Vestvollen 

Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig 
orientering og ber om å få oversendt 
handlingsplanen når den foreligger. 

 

Utskrift 
sendt 
7.2. 
2018 
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 16/18 
Henvendelser 
om 
eiendomsskatt 

Kontrollutvalget ber sekretariatet 
sende endelig svar på henvendelsene 
som er kommet om eiendomsskatt. 

    

 17/18 
Revisjonen 
orienterer 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

 

    

 18/18 Referater 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

 

    

 19/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber 
prosjektleder/rådmannen i Lillestrøm 
kommune om en orientering og et 
medfølgende notat om prosjektets 
ROS-analyse omtalt i 
styringsdokumentet vedtatt av 
Fellesnemnda 15. november 2017 til 
neste møte. 

Utskrift 
sendt 
7.2. 
2018 

   

       

12.3.1
8 

 
20/18 

Besøk 
Tjenestekontor
et 

Saken tas til orientering. 
 

    

12.3.1
8 

 
 
 
21/18 

Status i 
arbeidet med 
kommunerefor
men - 
orientering fra 
prosjektleder/p
rosjektrådman
n mv 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

    

12.3.1
8 

22/18 Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 
5.2.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag 
til innstilling: 

 Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 5.2.2018 
tas til orientering 

Utskrift 
sendt 
14.3. 
2018 

K-sak 
18/53 

4.4.18 

  

12.3.1
8 

 
 
23/18 

Eierskapskontr
oll og 
forvaltningsrevi
sjon - Romerike 
krisesenter IKS 

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. 

Utskrift 
sendt 
14.3. 
2018 

   

12.3.1  Revisjon av Kontrollutvalget utsatte sak 24/18 til     
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8  
24/18 

Plan for 
forvaltningsrevi
sjon 2016 - 
2020 

neste møte.  

 

12.3.1
8 

25/18 Orientering fra 
revisjonen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

12.3.1
8 

26/18 Referater Kontrollutvalget har merket seg de 
spørsmål som stilles rundt Strandveien 
1 AS, og ønsker å bli holdt informert. 
For øvrig tas saken til orientering.  

 

    

12.3.1
8 

27/18 Eventuelt Kontrollutvalget ber om skriftlig 
orientering om implementering om 
GDPR til neste møte 

Utskrift 
sendt 
14.3. 
2018 

   

        

24.4.2
018 

28/18 
Orientering fra 
barnevernet 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

24.4.2
018 

29/18 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
12.3.2018 godkjennes 

 

Utskrift 
sendt 
26.4 
2018 

   

24.4.2
018 

30/18 

Revisjon av 
Plan for 
forvaltningsrevi
sjon 2016 – 
2020 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe 
videre med revisjon av planen i 
henhold til diskusjonen i møtet. 

 

    

24.4.2
018 

31/18 

Skriftlig 
orientering om 
implementerin
g av nye 
personvernregl
er 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering og ber rådmannen komme 
tilbake med følgende: 

 Oversikt over kommunens 
behov for 
databehandleravtaler.  

 Har kommunen full oversikt 
over alle personopplysninger 
kommunen samler inn slik 
regelverket krever?  

 Redegjørelse for systemet som 
sikrer risikovurderinger av 
personopplysninger kommunen 
behandler. 

Utskrift 
sendt 
26.4 
2018 

  

24.4.2
018 

32/18 

Eierskapskontr
oll og 
forvaltningsrevi
sjon 
Krisesenteret - 
sluttbehandling 

Kontrollutvalget har merket seg 
rapportens funn. Saken oversendes 
kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunens representant i 
representantskapet medvirker til at 

Utskrift 
sendt 
26.4 
2018 
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rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurderer behovet for å 
utarbeide en felles eierstrategi. 

2. Vurdere behovet for at 
selskapet bør ha et 
disposisjonsfond. 

3. Følge opp avvik og 
forbedringspunkter knyttet til 
økonomistyring og etterlevelse. 

 
Kommunens representant i 
representantskapet bes også sørge for 
at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og 
at den blir registrert i 
Foretaksregisteret.  

 

24.4.2
018 

33/18 

Status i 
arbeidet med 
kommunesam
menslåing 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

24.4.2
018 

34/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

24.4.2
018 

35/18 Eventuelt Ingen vedtak     

       

14.5.2
018 

36/18 Kontrollutvalge
ts uttalelse til 
årsregnskap og 
årsberetning 
2017 Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo 
kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 

Saksuts
krift 
sendt: 
15.5.20
18 

K-sak 
xx/xx 
xx.xx 

  

14.5.2
018 

37/18 Orientering om 
fysisk 
tilrettelegging 
for barn i 
Skedsmo 
kommune 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

38/18 Orientering om 
fysisk 
tilrettelegging 
for barn i 
Skedsmo 
kommune 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

39/18 Revisjon av 
Plan for 
forvaltningsrevi
sjon 2016 – 
2020 

Saken ble utsatt     
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14.5.2
018 

40/18 Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll 
Tjenestekontor
et 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

41/18 Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll 
økonomisk 
rapportering 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

42/18 Status i 
arbeidet med 
kommunesam
menslåing 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

43/18 Orientering fra 
revisjonen 

Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

44/18 Referater Saken ble utsatt     

14.5.2
018 

45/18 Eventuelt Kontrollutvalget ber om en mer 
detaljert redegjørelse i neste møte. 

    

       

24.5.2
018 

46/18 

Orientering om 
situasjonen 
ved Gjellerås 
skole 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

 

    

 47/18 
Årsregnskapet 
2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

 48/18 

Orientering om 
fysisk 
tilrettelegging 
for barn i 
Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen 
er tilstede når saker som er forberedt 
fra rådmannen er til behandling. 
Utvalget tar saken til orientering. 

 

Saksuts
krift 
sendt: 
28.5.20
18 

   

 49/18 
Godkjenning av 
protokoller 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 
24.4.2018 og 14.5.2018 godkjennes og 
oversendes 
kommunestyret med følgende forslag 
til innstilling: 

 Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 
14.5.2018 tas til orientering 

Saksuts
krift 
sendt: 
28.5.20
18 

  

 50/18 

Revisjon av 
Plan for 
forvaltningsrevi
sjon 2016 – 
2020 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge 
frem utkast til revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon til neste møte. 

 

    

 51/18 
Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjon av internkontroll i 
Tjenestekontoret i henhold til 

Saksuts
krift 
sendt: 
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Tjenestekontor
et 

prosjektplanen og diskusjonen i møtet. 
Rapporten leveres 30.10.2018 

28.5.20
18 

 52/18 

Forvaltningsrev
isjon 
internkontroll 
økonomisk 
rapportering 

Revisor la frem forslaget til 
prosjektplan. Kontrollutvalget drøftet 
planen og kom med innspill om at 
prosjektet i tillegg bør se på flere år, 
hvordan sektorene rapporterer og 
mulighet for å sammenligne seg med 
ande kommuner 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjon av internkontroll 
økonomisk rapportering henhold til 
prosjektplanen og innspill som 
fremkom i møtet.  

Saksuts
krift 
sendt: 
28.5.20
18 

   

 53/18 

Status i 
arbeidet med 
kommunesam
menslåing 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

 

    

 54/18 
Orientering fra 
revisjonen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

 55/18 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

    

 56/18 Eventuelt Ingen vedtak     

       

18.6.2
018 
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                      april 2018 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 3 668 281 2 597 000 2 329 381 159 777 215 156 340 000 152 708 817 
Avvik i kroner   1 071 281 1 338 900   3 437 215 7 068 398 
Avvik i prosent   41,3% 57,5 %   2,2% 4,6 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 1 978 302 1 752 000 1 637 433 104 732 832  105 472 000 100 358 100 
Avvik i kroner   226 302 340 869   -739 168 4 374 732 
Avvik i prosent   12,9 20,8%   -0,7% 4,4 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 4 893 650 3 851 000 3 615 053 225 928 349 231 857 000 226 533 531 
Avvik i kroner   1 042 650 1 278 597   -5 928 651 -605 182 
Avvik i prosent   27,1% 35,4 %   -2,6 % -0,3 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 11 346 265 8 154 000 8 943 932 503 987 796 490 870 800 479 554 763 
Avvik i kroner   3 192 265 2 402 333   13 116 996 24 433 033 
Avvik i prosent   39,1 % 26,9%   2,7 % 5,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 10 448 152 3 661 000 8 595 396 169 571 294 156 395 000 159 459 276 
Avvik i kroner  6 787 152 1 852 756   13 176 294 10 112 018 
Avvik i prosent   185,4 % 21,6 %   8,4 % 6,3 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 2 824 109 1 910 000 1 382 517 117 513 168 115 010 000 106 735 517 
Avvik i kroner   914 109 1 441 592   2 503 168 10 777 651 
Avvik i prosent   47,9 % 104,3 %   2,2 % 10,1 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 29 7 976 379 2 849 880 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 522 512 1 234 215 1 066 560 167 655 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Rælingen 964 371 365 435 479 189 2 205 1 452 
Fet 235 469  519 182 59 15 1 330 1 157 
Nittedal 851 130 1 378 764 388 88 2 765 3 084 
Skedsmo 1 015 509 2 972 1 564 1 207 601 6 850 7 109 
Sørum 275 346 1 056 385 101 83 1 757 1 117 
Aurskog H 291 355 345 150 633 51 1 735 907 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 64,9  153,4 51,8  
Fet 15,8 293,3 14,9  
Nittedal 149,3 340,9  -10,3 
Skedsmo 92,3 100,8  -3,6 
Sørum 82,1  21,7  57,3 
Aurskog H 25,9 1 141 91,3 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 
  Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 
0227 Fet 98,0 88,8 99,7 99,3     96,7 95,6 

0228 Rælingen 96,5 91,5 99,8 99,7 98,8 96,5 

0231 Skedsmo 96,7 92,5 99,9 99,8 99,5 99,4 

0226 Sørum 97,8 93,6 99,9 97,6 54,8 92,0 

0233 Nittedal 98,5 95,2 99,9 99,8 99,1 98,1 

0221 Aurskog H. 97,0 90,0 99,9 99,9 98,4 99,9 

∑ Kemnerkontoret       97,4 %     91,9 %     99,8 %     99,3 %      91,2 % 96,9 

0229 Enebakk 97,9 91,5 99,7 98,7 99,6 98,9 

0230 Lørenskog 96,2 92,7 99,9 99,8 99,9 99,3 

0235 Ullensaker 96,0 91,0 99,7 99,6 98,9 98,8 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,48 
Rælingen 30,57 
Skedsmo 31,00 
Sørum 30,86 
Nittedal 30,62 
Aurskog Høland 30,41 

 
Kommentarer til skatteinngangen 
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Det foreligger ingen betalingsorfall i April og skatteinngangen består av forsinkede/innfordrede beløp. 
 
Sørum 
Skatteveksten i Sørum skyldes innbetaling på naturressursskatten 
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                      mai 2018 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 99 236 829 100 764 000 97 020 050 259 014 044 257 104 000 249 728 867 
Avvik i kroner   -1 527 171 2 216 779   1 910 044 9 285 177 
Avvik i prosent   -1,5 % 2,3 %   0,7 % 3,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 69 558 165 67 978 000 63 693 001 174 290 997  173 450 000 164 051 101 
Avvik i kroner   1 580 165 5 865 164   840 997 10 239 896 
Avvik i prosent   2,3 % 9,2 %   0,5% 6,2 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 147 049 305 149 436 000 140 725 864 372 977 654 381 293 000 367 259 395 
Avvik i kroner   -2 386 695 6 323 441   -8 315 346 5 718 259 
Avvik i prosent   -1,6 % 4,5 %   -2,2 % 1,6 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 318 807 510 316 375 200 318 632 155 822 795 306 807 246 000 798 186 918 
Avvik i kroner   2 432 310 175 355   15 549 306 24 608 388 
Avvik i prosent   0,8 % 0,1 %   1,9 % 3,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 97 485 649 99 377 000 92 443 681 267 056 943 255 772 000 251 902  
Avvik i kroner  -1 891 351 5 041 968   11 284 943 15 153 986 
Avvik i prosent   -1,9 % 5,5 %   4,4 % 6,0 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 
Skatteinngang 73 812 781 74 126 000 71 229 489 191 325 949 189 136 000 177 965 006 
Avvik i kroner   -313 219 2 583 292   2 189 949 13 360 943 
Avvik i prosent   -0,4 % 3,6 %   1,2 % 6,0 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 56 14 109 302 3 042 019 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 251 462 1 475 677 1 333 120 142 557 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Rælingen 78 032 74 769 17 685 15 610 706 168 11 355 14 732 
Fet 47 389 47 014  14 124 13 317 260 45 13 776 8 800 
Nittedal 70 953 64 973 62 766 62 735 701 897 25 362 23 410 
Skedsmo 32 537 34 807 269 309 253 715 1 667 1 338 42 896 56 254 
Sørum 63 812 57 943 28 732 29 245 295 487 12 968 12 469 
Aurskog H 44 443 41 482 23 033 22 914 371 228 13 151 13 502 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 5,9  322,7 -22,9  
Fet 2,0 477,8 56,5  
Nittedal 4,7 -21,8  8,3 
Skedsmo 4,6 24,6  -23,7 
Sørum 6,1  -39,4  4,0 
Aurskog H 4,8 62,7 -2,6 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 
  Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 
0227 Fet 98,1 89,5 99,8 99,3      96,7 97,1 

0228 Rælingen 96,6 91,7 99,8 99,8 98,8 99,0 

0231 Skedsmo 96,9 92,7 99,9 99,8 99,5 99,4 

0226 Sørum 98,0 94,0 99,9 97,6 54,8 92,2 

0233 Nittedal 98,5 95,5 99,9 99,8 99,1 99,0 

0221 Aurskog H. 97,2 90,4 99,9 99,9 98,5 100,0 

∑ Kemnerkontoret       97,3 %     92,3 %     99,9 %     99,4 %      91,2 % 97,8 

0229 Enebakk 98,0 91,9 99,8 99,8 99,6 99,8 

0230 Lørenskog 96,2 92,9 99,9 99,8 99,9 99,5 

0235 Ullensaker 96,1 91,6 99,7 99,6 99,0 99,3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,48 
Rælingen 30,57 
Skedsmo 31,00 
Sørum 30,86 
Nittedal 30,62 
Aurskog Høland 30,41 
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Kommentarer 
 
Skatteinngangen mai: 
Skatteinngangen for mai består av innbetalt forskuddstrekk, utleggstrekk, tilleggsforskudd og 
forskuddsskatt. 
 
Bortsett fra Skedsmo og Fet, ligger de andre kommunene under budsjett for mai, men over budsjett 
hittil i år (bortsett fra Nittedal). Den generelle skatteveksten hittil i år, er grei. 
 
Den forventede skatteveksten er i RNB redusert fra 1,3% til 1%, pga. lav lønnsvekst. 
Gi beskjed hvis dere justerer budsjettet, slik at vi får registrert inn korrekte tall.   
 
Innfordring: 
Avviket på Rest 2016 Sørum, skyldes et stort konkursbo. Ellers har vi generelt et akseptabelt 
innfordringsresultat. 
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Arkivsak-dok. 15/00218-51 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg        18.06.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Sak 66/18


	Skedsmo kontrollutvalg (18.06.2018)
	Dagsorden med tidsangivelse
	Saker til behandling
	57/18 Godkjenning av protokoll
	Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 24.05.2018

	58/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon internkontroll - overordnet perspektiv
	Oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget vedrørende internkontroll

	59/18 Orientering om 1. tertialrapport 2018
	1. terialrpport 2018

	60/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020
	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 Skedsmo revidert 18.6.2018
	Skedsmo - enkel risiko og vesentlighetsvurdering revidert mai 2018

	61/18 Undersøkelse KAD Nedre Romerike
	Undersøkelse KAD Nedre Romerike

	62/18 Bestilling av selskapskontroll i Romerike revisjon IKS - Skedsmo kontrollutvalg
	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - vedtatt 28.11.16
	Selskapkontroll 2017-2020
	Brukerundersøkelse RRi

	63/18 Orientering fra revisjonen 
	Revidert prosjektplan økonomi skedsmo

	64/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing
	65/18 Referater
	Saker til behandling Skedsmo 2018
	Saker til oppfølging Skedsmo kontrollutvalg 2018
	Skatt 4-18
	Skatt 5-18

	66/18 Eventuelt




