
   
 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 08.02.2016 kl. 16:00  
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00008  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/16 15/00250-6 Overordnet analyse - samtale med ordfører 16:00 

2/16 15/00244-3 
Årlig orientering om kommunens behandling av 
tips og varsler 

17:30 

3/16 16/00034-2 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  17:45 

4/16 16/00029-2 Henvendelse angående omregulering av eiendom 18:15 

5/16 16/00031-1 Årsrapport Skedsmo kontrollutvalg 2015 18:20 

6/16 16/00032-1 
Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015  

18:40 

7/16 16/00032-2 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon  19:00 

8/16 16/00032-3 Rapportering fra revisor 19:10 

9/16 16/00033-1 Referater 19:25 

10/16 15/00218-4 Eventuelt 19:30 

    

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
Lørenskog, 1.2.2016 
 
Trine Wollum      Mona Moengen  
Leder kontrollutvalget    Romerike kontrollutvalgsekretariat 
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Saker til behandling 

1/16 Overordnet analyse - samtale med ordfører 
 
Arkivsak-dok. 15/00250-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 1/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til innspill gitt i møtet. 
 
Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse. 
 
Saksframstilling: 
Ordfører er invitert til dette møtet for å gi sine innspill og vurderinger til risikoområder 
i forbindelse med overordnet analyse. 
 
I forrige møte sluttet kontrollutvalget seg til opplegget for overordnet analyse. 
Utvalget ønsker at plan for forvaltningsrevisjon skal legges frem i kommunestyrets 
novembermøte. For å rekke dette, må kontrollutvalget senest vedta planen i sitt møte 
24.10. I fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse (se nedenfor) er det 
lagt opp til at utvalget behandler planen allerede i september. 
 
Prosess og fremdrift 
 

Desember 
2015 

Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Februar 2016 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

Mars Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse. 

Mai Overordnet analyse vedtas. 

Juni Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og tilsynsarbeidet  

September  Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 
forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 
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Sekretær har henvendt seg til gruppelederne og bedt om innspill til kontrollutvalgets 
arbeid med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 innen 
4.2.16. Innspillene vil bli lagt frem i møtet. 
 
En skisse til overordnet analyse er vedlagt. Her er det gitt en foreløpig presentasjon 
av kommunens tjenesteområder. Innspill fra revisor er også tatt inn, men det menger 
ennå mye tekst. Utkastet legges frem som et grunnlag for en første drøfting i utvalget 
av risikoområder.  
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2/16 Årlig orientering om kommunens behandling av tips og varsler 
 
Arkivsak-dok. 15/00244-3 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg   

2 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Oversikt over varsling i kommunen, notat fra rådmannen 18.1.16 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om Skedsmo kommunes system for 
varsling, og hvordan administrasjonen fanger opp og håndterer varsler fra ansatte og 
publikum. En slik orientering har vært gitt årlig.  
 
Det er utarbeidet en intern rutine for intern varsling som skal sikre at varslingen er 
forsvarlig, og på denne måten senke terskelen for å varsle. Det varslede arbeidet 
med å revidere retningslinjene for varsling ble utsatt i påvente av avklaring i en 
konkret sak, og vil antagelig bli igangsatt medio 2016. 
 
Det er mottatt ett varsel fra 1.1.2015. 
 
Kommunen har også inngått avtale med Romerike revisjon om at de skal være 
eksternt varslingspunkt.  
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3/16 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  
 
Arkivsak-dok. 16/00034-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 3/16 

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

1. Notat om eiendomsskatt til kontrollutvalget fra rådmannen 28.1.2016 
2. Notat til formannskapet fra rådmannen 12.1.2016 
3. Notat til formannskapet fra rådmannen 18.8.2015 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret i Skedsmo besluttet i 2013 å foreta ny allmenn taksering av alle faste 
eiendommer i kommunen som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten fra 1. 
januar 2015. Takseringen har fått mye oppmerksomhet, innbyggerne har særlig vært 
opptatt av den store økningen i skattenivå. Fakturert eiendomsskatt var 38 mill. i 
2014 (etter gammel takst) mens foreløpige tall for 2015 etter ny takst er på 78 mill. 
kroner. 
 
Leder ønsker at forhold rundt retaksering av boliger i forbindelse med eiendomsskatt 
for 2015 drøftes i kontrollutvalget. Bakgrunnen for dette er det store antall klager 
(1397), og at mer enn halvparten av klagene er gitt medhold (574 i sakkyndig nemd 
og ytterligere 52 i klagenemd pr. 12.1.16). Når man fastsetter taksten er det ved 
beregning av skattegrunnlaget trukket fra en forsiktighetsmargin på 20 % ifht. vedtatt 
takst. I klagebehandlingen fastsetter man en takst basert på en individuell vurdering 
av hver enkelt eiendom. Forsiktighetsmarginen er ikke hensyntatt ved fastsettelse av 
taksten. Gjennom arbeidet med omtaksering er det blitt oppdaget en rekke feil, og 
det er foretatt en rekke endringer i matrikkelen. Et spørsmål som reiser seg er om 
grunnlaget for skattesatsene er korrekt. Videre er det viktig å sikre at den enkelte 
innbygger får en trygg og grundig saksbehandling fra kommunens side, og at 
likebehandlingsprinsippet er ivaretatt.  
 
Et annet aspekt ved saken som vekker bekymring er at kommunen bruker lang tid på 
å behandle klagene som har kommet inn. Fra den opprinnelige 3 månedersfristen er 
klagebehandlingstiden utvidet først til 30.11.2015 og senere til utgangen av januar 
2016 i sakkyndig nemd.  
For å opplyse saken, er det innhentet vedlagte notat fra rådmannen (vedlegg1). Det 
har også vært stilt spørsmål om saken i formannskapet. Rådmannens svar er lagt 
ved saken (vedlegg 2 og 3).  
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I kommunestyremøtet 27.1.16 varslet rådmannen at det vil bli lagt frem en 
evalueringssak for kommunestyret 11. mai om omtaksering av eiendomsskatten i 
Skedsmo. Administrasjonen vil som en del av evalueringen foreta en prøvetaksering 
basert på likningsverdi for å se hvilke utslag denne modellen vil gi i forhold til 
alminnelig taksering. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter bestilling av en forvaltningsrevisjon på 
retaksering av bolig i møtet, og eventuelt ber Romerike revisjon utforme en 
prosjektplan til neste møte. Kontrollutvalget i Skedsmo skal ha to 
forvaltningsrevisjoner pr år. Rapporten på tilpasset opplæring vil bli levert i 
marsmøtet, slik at det passer tidsmessig å starte bestillingsdialogen om det neste 
prosjektet nå. Skedsmo har fått disse forvaltningsrevisjonene i perioden 2011 – 2015: 

 Tildeling av sykehjemsplasser 

 Introduksjonsordning for flyktninger 

 Oppfølging av ulovlig bruk av eiendom (undersøkelse) 

 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold 

 Psykisk helse og rus  
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4/16 Henvendelse angående omregulering av eiendom 
 
Arkivsak-dok. 16/00029-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 4/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Inger Lofsberg Eide, oversendt fra Folkets Røst 22.1.16. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagt henvendelse. Den er sendt til kommunestyret i 
Skedsmo, og videresendt kontrollutvalget fra Folkets Røst. I henvendelsen tar Inger 
Lofsberg Eide opp forhold rundt omregulering av eiendom i Solberg Østliområdet. 
 
Når kontrollutvalget får en henvendelse, må utvalget først beslutte om de vil 
behandle henvendelsen, og deretter eventuelt beslutte på hvilken måte den skal 
behandles. I merknadene til kontrollutvalgsforskriften § 4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.» 
Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker 
som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser 
fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv 
vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil 
prioritere saken.»  
 
Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat som er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. 
For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en 
tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller 
vedtaksoppfølging.  
 
Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør 
være på systemkontroll.   
 
Dersom henvendelsen tas til behandling, må utvalget vurdere hvilken kontrollmetode 
som skal benyttes. I mange tilfeller vil det være nødvendig å opplyse saken 
ytterligere, og be om opplysninger fra den som har henvendt seg. Det er også vanlig 
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å be rådmannen om å kommentere på saksforhold i henvendelsen for å få et mer  
fullstendig bilde av saken. Dersom utvalget kommer til at det kan foreligge 
systemsvikt eller feil i saksbehandlingen, kan utvalget for eksempel be sekretær eller 
revisor om å undersøke saken, eller bestille forvaltningsrevisjon.  
  
Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer denne konkrete henvendelsen i møtet. 
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5/16 Årsrapport Skedsmo kontrollutvalg 2015 
 
Arkivsak-dok. 16/00031-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 5/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. 
 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til rapporten i møtet. 
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6/16 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015  
 
Arkivsak-dok. 16/00032-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 6/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 (ettersendes medlemmene) 
 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
  
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
  
I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen 
og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi og plan for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 
  
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 
Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Skedsmo kommune 
i denne saken. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering om 
revisjonsplanen. 
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7/16 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon  
 
Arkivsak-dok. 16/00032-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 7/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Skedsmo kommune. 
 
 
Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. Revisor har et 
selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk (GKRS).  
 
I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 
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8/16 Rapportering fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 16/00032-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 8/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
Revisjonen vil i dette møtet legge frem en halvårsrapport for revisjonsarbeidet i 
Skedsmo kommune. 
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9/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 9/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker til behandling 2016 
2. Skatteinngang desember 2015. 
 
Saksframstilling: 
Sekretær vil gjennomgå referatsakene i møtet. 
 
 
 
  



 14  

10/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.02.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Ingen saker er meldt inn. 
 
 



 

 

 

  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 

Utkast til 
Overordnet 
analyse 2016 
- 2020 
Kontrollutvalget i Skedsmo 
kommune 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 
For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide en god plan 
gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 
virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 
forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet 
størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den 
overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal 
bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret 
sitt. 

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. Analysen 
identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i 
Skedsmo kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan være å 
invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og gjennomføre 
virksomhetsbesøk.  

I tillegg til at overordnede 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 
innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 

Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 
prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges fram 
for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og 
oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  

Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon.   

Begreper og overordnede perspektiver  
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover at 
den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 
sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og 
svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 

For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må 
kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv 
størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de 



ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 
undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 
virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 
virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  

• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 
• Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 

fellesinteresser  
• Bidra til bærekraftig utvikling 
• Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 

 
Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og 
dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og ledelse, 
rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss grad har 
muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige 
forhold som truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige 
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt for trusler og 
dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunkt kan det på et overordnet 
nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende fire perspektiver: 
 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i hvor 
stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene som legges 
fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og 
offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram 
på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen 
på en rasjonell og effektiv måte? 

Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 
kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 
nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, 
sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og 
brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse være 
aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller de krav til de ulike 
tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder omfang og kvalitet, og om 
produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte.  

3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 

Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 
framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en beredskap 
i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Viktig er også 



antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha 
betydning for kommunen.  

Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin formue, men greier å 
oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 
 
Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at kommunen tar ansvar 
ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 

4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 
 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være aktuelt å vurdere om 
kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard 
gjennom hele organisasjonen, for på den måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. 
Dette kan handle om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad 
ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i forvaltningen samt 
forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 
Oppbygging av analysen 
… 

Kilder som er benyttet:  
• Kommunens egne styringsdokumenter, herunder handlingsprogram, årsrapporter, 

regnskap, diverse strategi- og plandokumenter  
• SSBs Kostra-database  
• Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 
• DIFIs undersøkelse 
• TIs … 
• Andre  

  

Kommunens overordnede mål 
I Kommuneplan 2015 – 2026 beskrives kommunens overordnede må slik:  

Hovedmål: Skedsmo kommune skal utvikle og vedlikeholde kvaliteter som gjør den til en av 
landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner.  

Mål for befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen i Skedsmo skal bidra til en aldersstruktur som understøtter god 
kommuneøkonomi, og bidra til økt kompetanse og kvalifikasjoner i befolkningen, for å løse 
oppgaver i næringsliv, kulturliv og samfunnsliv for øvrig.  

Mål for næringsutvikling 

Skedsmo skal være en motor for næringsutvikling i regionen.  

Mål for by- og tettstedsutvikling og transport 

By- og tettstedsutviklingen i Skedsmo kommune skal være preget av en urban fortetting som tar 
hensyn til mennesker og miljø. Arealbruk og transport skal ses i sammenheng. Sentrums-



områder skal være preget av en urban estetikk og det skal legges til rette for en gjennomgående 
grønnstruktur av torg, parker og grøntdrag der elvene danner en blågrønn kjerne.  

Mål for arealpolitikk, miljø og forvaltning av de åpne arealene 

Det skal legges til rette for en balanse mellom byutviklingen og vern og bruk av de 
omkringliggende jord- og naturressurser. Forvaltinga av arealressursene skal være miljøforsvarlig 
og ta vare på areal og kulturlandskap både som grunnlag for matproduksjon og for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter. 

Mål for klima og energi 

Skedsmo skal være en del av et bærekraftig samfunn hvor ressursene forvaltes effektivt og ut fra 
et globalt perspektiv. Til tross for en planlagt vekst i kommunen, skal utslipp av klimagasser 
reduseres. 

Mål for kultur og identitet og omdømmebygging 

Skedsmo skal være regionens mest interessante besøksmål og Østlandets beste bosted for alle 
som er opptatt av kultur. 

Mål for folkehelse 

Skedsmo kommune skal bidra til utjevning av forskjeller i samfunnsdeltakelse, levekår og helse. 
Samfunnsutviklingen skal bygge opp under erkjennelsen av -helse i alt vi gjør - og gi seg utslag i 
positive folkehelseprofiler innen alle samfunnssektorer. 

Samlet oversikt over kommunen 
Skedsmo kommunes administrasjon og tjenesteproduksjoner organisert i fire sektorer i 
tillegg til sentraladministrasjonen. 

 

 

Rådmannen 

Utdanningssektoren Helse- og sosial 
sektoren Teknisk sektor Kultursektoren 

Sentraladm. 



Kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteproduksjon 
Av budsjettforslaget for 2016 ser vi at Helse og sosial er den største sektoren, og kultur den minste.  

 

Kilde: Årsbudsjett 2016 Skedsmo 

Nøkkeltallene i tabellen nedenfor er hentet fra KOSTRA, og viser kommunens økonomiske utvikling i 
perioden 2012 – 2014. 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostra- 

gruppe 13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
2,4 
 

 
3,7 
 

 
0,5 

 
1,6 

 
2,7 

 
1,2 

Disposisjonsfond i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
7 

 
8,2 

 
12,7 

 
8,6 

 
12,5 

 
6,4 

Langsiktig gjeld i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
169 

 
183,6 

 
184,5 

 
219 

 
205,7 

 
216,4 

Bruk av lån (netto), i % 
av brutto 
investeringsutgifter, 
konsern 

 
79,2 

 
81,6 

 
72,7 

 
62,2 

 
54,2 

 
66,9 

Netto lånegjeld i kroner 
per innbygger, konsern 

 
31 692 

 
39 786 

 
47 364 

 
63 883 

 
56 031 

 
58 160 

 



Netto driftsresultat har gått kraftig ned i perioden, og ligger under godt under 
sammenligningskommunene. For å sikre en forsvarlig forvaltning, anbefaler fylkesmannen at 
netto driftsresultat ligger på rundt 3% av inntektene. 

Netto lånegjeld er stadig økende, noe kontrollutvalget har påpekt i sin uttalelse til 
årsregnskapet 2014 at kan være utfordrende for kommunens økonomi.  Rådmannen 
kommenterer også dette i Handlingsprogrammet (se nedenfor). 

Kommunen hadde 2943,2 årsverk i 2014, med en kvinneandel på 78,3 %. Antall årsverk økte 
med 3,8 % fra 2013 til 2014. Sykefraværet var på 7,6%. På årsbasis har sykefraværet hatt 
følgende utvikling: 2011: 8,2 %, 2012: 7,8 % og 2013: 7,8 %. 

I 2013 var befolkningsveksten på 656 personer, og for 2014 på 571 personer. Skedsmo 
kommune er blant kommunene i Norge med flest innvandrere. Det var 12.270 innvandrere pr. 
31.12. 2014 som utgjorde 23,7% av befolkningen. Det har vært en sterk økning siste 5-
årsperiode, idet andelen innvandrere pr 31.12. 2009 var 18,2% 

Rådmannen peker i sitt innspill til kontrollutvalget på at driftsbudsjettet sårbart for 
endringer. På inntektssiden er det pekt på usikkerhet (risiko) for svikt i skatteinngangen. På 
utgiftssiden er det spesielt er pekt på kostnader til NAV, eldreomsorg og bosetting av 
flyktninger som risikoområder.  

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 2019 
Rådmannen peker på at høy innvandrerbefolkning representerer utfordringer for 
kommuneorganisasjonen, fordi en del av denne befolkningen har særlige behov for 
kommunens tjenester, spesielt bolig- og skoletilbud. Innvandrerbefolkningen er til nå 
underrepresentert på omsorgstjenester, dette kan endre seg og vil i så fall representere økt 
belastning for vår eldreomsorg i årene fremover.  
 
En del av innvandrerbefolkningen er flyktninger. Denne gruppen har særskilte behov, og staten 
dekker (størstedelen av) utgiftene i 5 år. Hvis disse innbyggerne trenger tjenester fra kommunen 
etter utløpet av 5-årsperioden, må utgiften dekkes av kommunebudsjettet uten tilskudd fra 
staten. Det er derfor svært viktig at alle innvandrere blir godt integrert og kommer i lønnet 
arbeid. Med den sterkt økende tilstrømmingen av flyktninger vi opplever nå, står kommunen 
foran store utfordringer. 

Skedsmo kommune har presset økonomi. En årsak er at kommunen har prioritert å benytte 
tilgjengelige ressursene til løpende drift uten å sørge for tilstrekkelige driftsmidler til 
egenkapital ved finansiering av investeringer. Investeringene har derfor i stor grad blitt 
finansiert med låneopptak og lånegjelden har økt med 1,0 milliard kroner de siste 5 årene, 
en økning på 54%. 

Når det gjelder hva kommunen skal utføre, er prioriteringene i stor grad påvirket av lovgiving og 
pålegg fra myndighetene. Kommunens frihetsgrad ligger i spennet mellom det som er minstemål 
for hva vi skal eller må gjøre, og de ressursene staten stiller til disposisjon. For rådmannen er det 
en utfordring å synliggjøre frihetsgradene og hvilke valg vi skal gjøre til beste for innbyggerne. 

Videre har kommunestyret vedtatt 3 overordnede mål som kommunen særlig skal ha fokus 
mot. Det er: 



1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk 
innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige 
produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere. 

2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på 
en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. 

3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik 
at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folke-helse. 

Kontrollutvalgets fokus i perioden (dette avsnittet vil bli bygget ut under hver sektor) 
I 2013 fikk kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon på introduksjonsordningen 
for flyktninger. 

Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen består av følgende områder: Politisk ledelse, Administrativ ledelse/ 
rådmannskontoret, Økonomiavdelingen, Planlegging, næringsutvikling, Organisasjon, 
personal, fellestjenesten, lønn, IT, WEB og informasjon, Eiendomsavdelingen, Eksterne 
tjenester og Revisjon, hvor Eiendomsavdelingen har det største budsjettet.  

Det har vært en del uro knyttet til retaksering av boliger i kommunen. Det har vært mange 
klager, og klageprosessen har tatt lang tid. Et sentralt spørsmål er om innbyggerne er blitt 
likebehandler i denne saken.  Kontrollutvalget drøfter bestilling av en forvaltningsrevisjon på 
dette i møtet 8.2.16. 

Rådmannen peker på følgende risikoområder:  

• Startlån representerer en risiko for kommunen, ettersom kommunen må være med på å 
bære tapene på misligholdte lån.  

• Rådmannen peker på at vedlikehold av bygningsmassen ikke er på et ønsket nivå, og 
det er en utfordring at manglende vedlikehold forringer bygningsmassen.  

 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
Kontrollutvalget har på bakgrunn av henvendelse til utvalget bestilt en undersøkelse om Oppfølging 
av ulovlig bruk av eiendom. Utvalget har også fått gjennomført en forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Begge vil bli fulgt opp i 2016. 

Utdanningssektoren 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 



 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune mindre på grunnskoleopplæring enn 
sammenligningskommunene og langt mindre enn landet utenom Oslo. 

 

 Skedsmo kommune KOSTRA 
gruppe 13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i 
prosent av 
kommunens totale 
netto driftsutgifter, 
konsern 

 
16,1 

 
15,7 

 
17,0 

 
16,1 

 
 
17,6 

 
 
14,9 

Andel barn 1-5 år 
med barnehageplass 

 
88,8 

 
89 

 
89,4 

 
91,4 

 
91,8 

 
90,9 

Korrigerte 
oppholdstimer per 
årsverk i kommunale 
barnehager, konsern 

 
11 897 

 
11 485 

 
11 234 

 
11 601 

 
11 715 

 
11 
270 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal 
barnehage, konsern 

 
148 
618 

 
154 
892 

 
166 182 

 
174 141 

 
167 698 

 
174 
907 

       
Grunnskoleopplæring 



Netto driftsutgifter 
grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), 
i prosent av samlede 
netto driftsutgifter, 
konsern 

 
24,9 

 
24,6 

 
25,6 

 
23,9 

 
25,2 

 
24,0 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), 
per innbygger 6-15 
år, konsern 

 
 
81 586 

 
 
84 267 

 
 
86 716 

 
 
92 919 

 
 
88 616 

 
 
100 
946 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

 
6,3 

 
6,7 

 
7,3 

 
7,6 

 
7,1 

 
8,1 

Andel timer 
spesialundervisning 
av antall lærertimer 
totalt 

 
12,6 

 
12,9 

 
14,0 

 
17,3 

 
15,7 

 
17,4 

 
 

      

 

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 2019 
Rådmannen peker særskilt på følgende utviklingstrekk i HP 2016 – 2019 når det gjelder kvalitet i 
det pedagogiske tilbudet: Levekårsutfordringer og et økende antall barn med store hjelpebehov 
påvirker skolenes og barnehagenes arbeidsbetingelser, og det er en vekst i antall 
ressurskrevende brukere som over tid vil kreve tilførsel av ekstra ressurser. Stilt i utsikt et høyere 
mottak av asylsøkere og flyktninger framover, vil tilbudet til minoritetsspråklige barn også være 
en av sektorens hovedutfordringer både i barnehage og skole.  

Videre peker rådmannen på disse utfordringene og prioriteringene i sektoren.  
• Oppfølging av sak om tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.  
• Kvalitetssikring av læringsmiljøet, bedre elevenes prestasjoner og trivsel  
• Arbeidet med folkehelse i utdanningssektoren  
• Arbeidet med grunnleggende ferdigheter  
• Språkopplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn  
• Oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi  
• Tilbudet til barn med nevropsykiatriske vansker  
• Tilbudet til evnerike barn.  

 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon på tilpasset opplæring som levers til 
marsmøtet. 



Sektor for helsevern og sosiale tjenester 
Sektor for helsevern og sosiale tjenester er den største sektoren. I rådmannens 
budsjettforslag for 2016 er fordelingen mellom tjenesteområdene slik:

 

 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune bruker langt mindre til forebyggende 
helsearbeid pr innbygger enn sammenligningskommunene og kommuner i Akershus. 

Kommunehelse 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 

13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter til 
forebyggende arbeid, 
helse pr. innbygger, 
konsern 

 
26 

 
23 

 
30 

 
154 

 
213 

 
163 

 

Også når det gjelder utgifter til psykisk helse- og rusarbeid ligger Skedsmo kommune lavt i 
forhold til sammenligningskommunene: 

Kommunehelse 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 

13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 

 2012 2013 2014 



2014 
Netto driftsutg. til tilbud 
til pers. med rusprobl. pr. 
innb. 18-66 år, konsern 
 

 
166 

 
246 

 
199 

 
444 

 
299 

 
375 

Andel netto driftsutgifter 
til tilbud til personer med 
rusproblemer, konsern 

 
5,4 

 
7,6 

 
6,3 

 
13,8 

 
11,9 

 
12,5 

Brutto driftsutgifter til 
personer med 
rusproblemer per 
innbygger 18-66 år 

 
219 

 
257 

 
271 

 
551 

 
388 

 
483 

 

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 2019 
Samhandlingsreformen fra 2012 gir flere nye oppgaver til kommunene, og medfører en endret 
kommunerolle i samspillet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg til planlagt overføring av 
oppgaver, har det skjedd en glidende ansvarsforskyvning til kommunen fra 
spesialisthelsetjenesten. Kommunen må dermed håndtere flere og mer kostnadskrevende 
brukere, hvor spesialisthelsetjenesten involverer seg i mindre grad. Dette gir risiko for at det 
oppstår nye gråsoner. Spesialisthelsetjenestens forventninger til kommunens kapasitet og 
virkemidler er ikke i tråd med den reelle kapasitet i kommunen. 

Andelen eldre øker og mange eldre trenger omfattende hjelp. De mest pleietrengende må ha 
heldøgns pleie på sykehjem. Denne situasjonen er forsterket de siste årene etter at sykehuset 
definerer pasientene som ferdigbehandlet etter kortere liggetid på sykehuset enn tidligere. Ofte må 
disse pasientene en periode på sykehjem før de kan klare seg i eget hjem. For å håndtere denne 
utviklingen er antallet omsorgsboliger med pleie økt vesentlig gjennom bygging av boligene på 
Huseby-jordet og i Kjerulfsgate. 

De fleste eldre kan ikke pleies i institusjon, og omsorgssektoren satser derfor i økende grad på 
forebygging og rehabilitering i hjemmene slik at de eldre kan bli boende lenger i sine hjem, og at 
pleiebehovet i institusjon på sikt kan reduseres. 

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp i Skedsmo har de siste årene blitt redusert. Samtidig har 
NAV Skedsmo sin beholdning av brukere som mottar AAP økt. Dette er to trender hvor NAV 
Skedsmo har gått «motstrøms» ift de fleste andre sammenlignbare kommuner. Det har blitt 
gjennomført en ekstern gjennomgang av innvilgede AAP-saker fra NAV Skedsmo fra mai 2015. 
Det er da avdekket at gjeldende regler og kvalitetsnormer ikke har blitt fulgt i alle saker ved 
håndteringen av AAP hos NAV Skedsmo 

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp i Skedsmo har de siste årene blitt redusert. Samtidig har 
NAV Skedsmo sin beholdning av brukere som mottar AAP økt. Dette er to trender hvor NAV 
Skedsmo har gått «motstrøms» ift de fleste andre sammenlignbare kommuner. Det har blitt 
gjennomført en ekstern gjennomgang av innvilgede AAP-saker fra NAV Skedsmo fra mai 2015. 
Det er da avdekket at gjeldende regler og kvalitetsnormer ikke har blitt fulgt i alle saker ved 
håndteringen av AAP hos NAV Skedsmo 

 
 



Kontrollutvalgets fokus i perioden 
Kontrollutvalget gjennomførte en forvaltningsrevisjon på tildeling av sykehjemsplasser i 
2011. Kontrollutvalget fikk levert en forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus i 2015. 
Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen sikrer at voksne pasienter/brukere 
med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. 
Det ble ikke sett på ressursbruk, ventelister etc. 

Kultursektoren 
I rådmannens forslag til 2016 budsjett er midlene fordelt på denne måten: 

 

Rådmannen peker ikke på særskilte utfordringer i handlingsprogrammet i denne sektoren. 
 

Teknisk sektor 
Teknisk sektor har sine hovedoppgaver innen vann, avløp og renovasjon, byggesaksbehandling, areal-
/bebyggelsesplaner og geografisk informasjon. Sektoren er inndelt i avdelinger som ivaretar de ulike 
oppgavene. Budsjettforslaget for 2016 er grafisk fremstilt i figuren nedenfor. Vi ser at avløp, vann, 
drift og renovasjon er de største postene. 



 

Kilde Budsjett 2016 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune bruker lagt mer til å vedlikeholde kommunale veier enn 
både sammenligningskommunene og andre kommuner i Akershus. 

Samferdsel 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 

13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Nto. dr.utg. i kr pr. 
km kommunal vei og 
gate, konsern 

 
283 696 

 
283 506 

 
307 145 

 
140 749 

 
166 350 

 
108 771 

 

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 2019 
Digitalisering av tjenester på teknisk sektor fortsetter i HP-perioden 2016-19.  

Det er en utfordring for teknisk sektor å gjennomføre kommunestyrets vedtak om oppgradering av 
vann og avløpsnettet. Det foreslås ingen nye investeringer i selvkostområder teknisk sektor i 2016 for 
å komme ajour med forsinkede og overførte prosjekt 2015 

Dialog med rådmann 
Fra møtet 15.12.15 skrives inn. 

Dialog med ordfører 
Fra møtet 8.2.16 skrives inn. 

 



Innspill fra gruppelederne 

Innspill fra Revisor 
Romerike revisjon gitt følgende innspill til Skedsmo: 

• Bruken av eiendomsskattemidlene utfra kommunestyrets forutsetninger. 
• Styring og ressursbruk i de tilfeller der Skedsmo er vert og kontorkommune og 

ansvarlig for regnskap til den aktuelle tjenesten.  Vertskommunesamarbeid i 
Skedsmo omfatter bl.a. Regionkontor landbruk, samarbeid om 
skatteoppkreverfunksjon. Samarbeidsavtaler som kommunen har inngått er bl.a.  
Nedre Romerike legevakt, Enhet for lindrende behandling, Akuttdøgnenhet (KAD).  

 
Følgende generelle innspill er gitt: 

• Tiltak mot sosial dumping (særlig v/anbud/kjøp av tjenester) 
• Etterlevelse av regelverket om forbudt offentlig støtte (f.eks. kultur) 
• Delegasjon av beslutningsmyndighet, anvisningsmyndighet, innstillingsrett (kml. §§ 6, 

23(4), 39 (2)) 
• Internkontroll (helhetlig system)  
• Personvern/informasjonssikkerhet (personopplysningsforskriften) 
• Informasjon og offentlig innsyn (kml. § 4, off.l) 
• Arkiv (kml. § 39 (3), arkivloven kap. II). 
• Habilitet (kml. § 40, off.l). 
• Grupper som faller utenfor samfunnet  
• PPT 
• Kvalitet i barnehager (pedagogiske stillinger, tilsyn) 
• Skolebygg 
• Skolehelsetjenesten 
• Samarbeid kommune - spesialisthelsetjeneste 
• Barnevern (regeletterlevelse, kjøp/oppfølging av konsulenttjenester) 
• Folkehelsearbeid  
• Kvalitet i sykehjemstjenesten 
• Medisinhåndtering sykehjem/hjemmetjenester 
• NAV (systemer, samarbeid kommune-stat, kommunale etater, kvalitet på tjenester) 
• Sosialhjelp  
• Enkeltvedtak  
• Tilskuddsforvaltning (kriterier for tildeling, søknadsbehandling, dokumentasjon av bruk, jf. 

også forbud om offentlig støtte ) 
• Planer og investeringer vann og kloakk/vannsikkerhet 
• Oppfølging av reguleringsplaner/rekkefølgebestemmelser 
• Ulovlighetsoppfølging byggesaker 

 

Kontrollutvalgets risiko- og vesentighetsvurdering 
 



Hva mener innbyggerne? 

 
 

Vedlegg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Eiendomsforvaltning       
 Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
11 
 

 
10,4 

 
11 

 
8,5 

 
9.7 

 
8,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 

 
989 

 
1 010 

 
1 072 

 
993 

 
1 007 

 
955 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 

 
75 

 
59 

 
116 

 
92 

 
89 

 
86 

Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede brutto 
investeringsutgifter, konsern 

 
19,3 

 
29,5 

 
46,8 

 
39,9 

 
32,0 

 
40,4 

       
Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter, konsern 

 
2,4 
 

 
3,7 
 

 
0,5 

 
1,6 

 
2,7 

 
1,2 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
7 

 
8,2 

 
12,7 

 
8,6 

 
12,5 

 
6,4 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
169 

 
183,6 

 
184,5 

 
219 

 
205,7 

 
216,4 

Bruk av lån (netto), i % av brutto 
investeringsutgifter, konsern 

 
79,2 

 
81,6 

 
72,7 

 
62,2 

 
54,2 

 
66,9 

Netto lånegjeld i kroner per       



KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

innbygger, konsern 31 692 39 786 47 364 63 883 56 031 58 160 
       
Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
16,1 

 
15,7 

 
17,0 

 
16,1 

 
 
17,6 

 
 
14,9 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

 
88,8 

 
89 

 
89,4 

 
91,4 

 
91,8 

 
90,9 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager, konsern 

 
11 897 

 
11 485 

 
11 234 

 
11 601 

 
11 715 

 
11 270 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage, konsern 

 
148 618 

 
154 892 

 
166 182 

 
174 141 

 
167 698 

 
174 907 

       
Grunnskoleopplæring 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
24,9 

 
24,6 

 
25,6 

 
23,9 

 
25,2 

 
24,0 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, 
konsern 

 
 
81 586 

 
 
84 267 

 
 
86 716 

 
 
92 919 

 
 
88 616 

 
 
100 946 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

 
6,3 

 
6,7 

 
7,3 

 
7,6 

 
7,1 

 
8,1 

Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 

 
12,6 

 
12,9 

 
14,0 

 
17,3 

 
15,7 

 
17,4 

       



KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

 
Kommunehelse 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 
konsern 

 
1 719 

 
1 828 

 
1 963 

 
2 108 

 
2 092 

 
2 319 

Netto driftsutgifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
4,0 

 
4,1 

 
4,5 

 
4,2 

 
4,4 

 
4,5 

Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger, konsern 

 
26 

 
23 

 
30 

 
154 

 
213 

 
163 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. 
Funksjon 232, 233 og 241, konsern 

 
2 141 

 
2 292 

 
2 437 

 
2 448 

 
2 416 

 
2 923 

       
Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
26,8 

 
27,5 

 
29,8 

 
30,8 

 
28,7 

 
31,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester, konsern 

 
313 730 

 
329 897 

 
342 004 

 
395 712 

 
409 881 

 
395 421 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 

 
311 

 
331 

 
338 

 
315 

 
291 

 
333 

Plasser i institusjon i prosent av 
mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 

 
17,5 

 
16,4 

 
15,5 

 
17,0 

 
19,4 

 
17,9 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 

 
17,9 

 
17,1 

 
16,6 

 
16,9 

 
18,5 

 
18,4 

       



KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

 
Sosialtjenesten 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

 
4,7 

 
4,7 

 
4,6 

 
4,2 

 
3,3 

 
3,7 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 

 
2,5 

 
2,3 

 
2,1 

   
2,5 

Korrigerte driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. mottaker, 
konsern 

 
32 326 

 
40079 

 
46 938 

   
40 312 

 
 
 

      

Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten, konsern 

 
5 575 

 
7 062 

 
6 612 

 
7 321 

 
6 291 

 
7 978 

Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 

  
4,4 

 
4,5 

   
4,1 

Andel undersøkelser som førte til 
tiltak 

 
43 

 
38,8 

 
32,4 

   
44,3 

       
Kultur 
Netto driftsutgifter kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
4,2 

 
4,1 

 
4,3 

 
3,9 

 
4,2 

 
3,8 

       
 



KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

 
Samferdsel 
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. 
veier og gater, konsern 

 
960 

 
954 

 
1 021 

 
756 

 
712  

 
915 

Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal 
vei og gate, konsern 

 
283 696 

 
283 506 

 
307 145 

 
140 749 

 
166 350 

 
108 771 

       
Bolig 
Netto driftsutgifter, boligformål, i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

 
-0,2 

 
-0,4 

 
-0,3 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,1 

Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere 

 
14 

 
14 

 
14 

 
19 

 
14 

 
21 

 
 
 

      

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. 
med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, 
konsern 
 

 
166 

 
246 

 
199 

 
444 

 
299 

 
375 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer, konsern 

 
5,4 

 
7,6 

 
6,3 

 
13,8 

 
11,9 

 
12,5 

Brutto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer per innbygger 18-66 år 

 
219 

 
257 

 
271 

 
551 

 
388 

 
483 

       
 



KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

 
Klima og energi 
Kommunale energikostnader, per 
innbygger, konsern 

 
970 

 
743 

 
716 

 
732 

 
792 

 
831 

Andel energikostnader i prosent av 
kommunens samlede brutto 
driftsutgifter, konsern 

 
1,7 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,1 
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Notat 

Fra: Rådmannen  

Til: Kontrollutvalget     Dato: 18.1.2016 

 

Oversikt over varsling i kommunen 

1. Kommunens retningslinjer og rutiner for varsling 

Kommunens etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 10. oktober 2007 (sak 07/90), pkt. 4 
omhandler varsling og lyder slik: 

«Kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt at ansatte tar opp kritikkverdige forhold på 
en forsvarlig måte.  Alle ledere har et særlig ansvar for å beskytte arbeidstakere som avdekker og 
rapporterer slike forhold.  For øvrig vises det til arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6.» 

I tillegg har kommunens administrative ledelse utarbeidet en rutine for intern varsling.  Hensikten var 
å tilrettelegge for varsling, slik at arbeidstaker kunne være sikker på at varslingen ble vurdert å være 
forsvarlig og slik lette terskelen for å varsle.  Det fremgår således av pkt. 4 i varslingsrutinen at:  
«Varsling via dette skjemaet er forsvarlig.» 

Varslingsrutinen er en del av kommunens HMS-system, og er utformet som et skjema som ser slik ut: 

Rutine for intern varsling og oppfølgning HMS-systemet i Skedsmo kommune 

 

INTERN VARSLING 

1. Det er ønskelig at alle medarbeidere varsler om kritikkverdige forhold. 
2. Varslingen skal være forsvarlig, og den skal ikke gjengjeldes. 
3. Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsmyndighet eller 

annen offentlig myndighet, er også alltid forsvarlig. 
4. Varsling via dette skjemaet er forsvarlig. 
5. Varselet leveres nærmeste overordnete leder. 
6. Du kan også levere varselet til: 

a. Rådmannen 
b. Nedre Romerike Distriktsrevisjon 

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

8. Du vil få tilbakemelding snarest mulig, og senest innen 30 dager om hva som skjer 
med saken du har varslet om. 
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Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: 

 

 

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

 

 

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

 

Varslet av:  ________________                                     Dato:  ________   

Kommunen inngikk ny avtale med Romerike Revisjon AS som eksternt varslingspunkt ved årsskiftet. 

2. Oversikt over varslinger til kommunen 

Siden 1. januar 2015 har kommunen fått ett varsel. 

Det ene varselet gjaldt en anonym henvendelse fra en forelder til rådmannen med påstander om 
regelbrudd fra en av kommunens rektorer. Saken ble undersøkt uten at man fant at det var hold i 
påstandene, og den ble avsluttet av rådmannen. 

3. Revidering av kommunens retningslinjer og rutiner 

Rådmannen varslet i notat til kontrollutvalgets første møte 25.2.2015 at man tok sikte på å starte et 
arbeide med revidering av retningslinjene for varsling før sommeren 2015.  

Et slikt arbeide ble ikke startet opp, som bebudet, da rådmannen vurderte det som riktig å avvente 
behandlingen og evalueringen av den anonyme varslingssaken fra 2014 mot en kommunaldirektør. 
Arbeidsgiverutvalget drøftet en evaluering av denne saken i møte 28.10.2015. Rådmannen skal legge 
frem en saksutredning for arbeidsgiverutvalget som følger opp evalueringen. 

Ette at arbeidsgiverutvalget har behandlet denne saksutredningen, vil arbeidet med å revidere 
retningslinjene for varsling settes i gang. 
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 

 
1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan 
ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 
organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som 
f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015.  
 
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Skedsmo består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt 
for perioden 2011-2015: 
 

Medlem Varamedlem 
Asle Johansen (leder) (H) Inger Storholt (H) 
Kjell Arne Hagen (nestleder) 
(A) Se nedenfor 

Lone Kjølsrud (Frp) 
Arind Foss (FrP) til  5.11.14 
Maria Hoff Aanes (FrP) fra  5.11.14 

Knut Sørheim (A) 

Eva Strømsnes (A) 
Teresa Breivik (A) 
Anna Smestad (A) 
Arne Tore Hole (A) 

Elin Kristiansen Garcia (FRBBL) Gunnar Bergedal (FRBBL) 
 
Elin Kristiansen Garcia har hatt permisjon fra mars 2015, og vara Gunnar Bergedal 
har møtt i denne perioden. 
 
For perioden 2015 til 2019 er det valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: 
 

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

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

Kjell Tore Wirum (FrP) Himanshu Gulati (FrP) 
Elin Kristiansen Garcia (FRBBL) Gunnar Bergedal (FRBBL) 
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015, har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 55 saker. Hvilke 
saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 
vedlegget til årsrapporten.  
 
 
3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
3.1 Innledning 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:  
 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.” 
 
Kontrollutvalget har et bredt spekter av virkemidler eller kontrollmetoder som er 
benyttet. I figuren nedenfor er disse gjengitt i en virkemiddeltrapp organisert etter 
bruk av ressurser for kontrollutvalget. Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapsrevisjon er pålagte kontrollmetoder. 

 
 
3.2 Orienteringer fra ordfører og rådmann 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 
å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og rådmann 
besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til behandling. 
Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert om den 
løpende virksomhet i kommunen. 
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Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2015. I 
februarmøtet fikk utvalget en orientering om kommunens system for behandling av 
tips og varsling. I junimøtet fikk utvalget en orientering fra ordfører og rådmannen 
om SNR saken. Bakgrunnen for dette var en revisjonsrapport styret i SNR hadde 
bestilt. Kontrollutvalget var blant annet opptatt av resultater fra samarbeidet i SNR, 
fremtidig organisering og ordførers syn på rådmannens fremtidige rolle. 
 
I september fikk utvalget en orientering fra ordfører og rådmannen i en 
varslingssak. 
 
3.3 Følge opp tilsyn fra andre 
Kontrollutvalget har fulgt utviklingen i barnevernet over en tid, og har fått 
orienteringer om status fra barnevernleder. Dette har bakgrunn i at Fylkesmannen 
gjennomførte et tilsyn med barnevernet i Skedsmo, og avdekket mange avvik. 
Disse er nå i stor grad lukket.  
 
Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets 
sakslister og legger frem for kontrollutvalget rapporter som er interessante.  
 
3.4 Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte ikke virksomhetsbesøk i 2015. 
 
3.5 Regnskapsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 
revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Kommuneregnskapet for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget i mai. Økonomi-
direktøren redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Oppdragsansvarlig for 
regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning.  
 
Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2014, men 
merket seg at netto driftsresultat er lavt, kun 1,04 % når en korrigerer for 
ekstraordinære overføringer fra NRV/RA2 AS. Videre merket utvalget seg at 
kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som kan være utfordrende for 
kommunens økonomi. 
 
Kontrollutvalget mottok revisjonsbrev nr. 7, og la under behandlingen vekt på at de 
forhold som er påpekt i revisjonsbrevet er av en slik karakter at de ikke har hatt 
innvirkning på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontroll-
utvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen 11. mai 2015. 
 
3.6 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 
 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Det er utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kommunene som gjelder 
ut 2016. Kontroll av Sentralrenseanlegget RA-AS og NRV AS ble behandlet i utvalget 
i september og i kommunestyret i november.  
 
3.7 Henvendelser 
Kontrollutvalget har behandlet en henvendelse angående ulovlig bruk av eiendom i 
Skedsmo kommune. Henvendelsen var basert på en undersøkelse revisor hadde 
gjort på feltet i 2014 og gjaldt blant annet kategorisering av saker og 
saksbehandlingstid. I første omgang ba utvalget om rådmannens vurderinger av de 
problemstillingene som ble reist, deretter ble både innsender og rådmannen bedt 
om å møte i utvalget for å belyse saken. Utvalget ba utvalget rådmannen etablere 
et samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater enn brann og redning, 
slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. Dette vil bli fulgt opp i 2016. 
 
3.8 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon, ble det laget 
en oppsummering av utvalgets kontroll og tilsynsarbeid i februarmøtet. Denne 
dannet grunnlag for videre prioritering. 
 
I juni behandlet kontrollutvalget Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og 
psykiatri. Rapporten vil bli fulgt opp sommeren 2016. 
 
Kontrollutvalget har fulgt opp forvaltningsrevisjonsprosjekter innen 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Rapporten pekte blant 
annet på behovet for å utvikle en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi og 
vedlikeholdsstrategi samt sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte 
driftsavtaler med virksomhetene blir implementert. Utvalget så seg ikke fornøyd 
med tilbakemeldingen, og vil følge opp rapporten på nytt i løpet av 2016. 
 
Kontrollutvalget fulgte opp en undersøkelse av kommunens system for oppfølging 
av ulovlig bruk av eiendom i mai. Undersøkelsen så særlig på kommunens system 
for oppfølging av brudd på bestemmelser i plan- og bygningsloven.  Kontrollutvalget 
forutsatte i sin behandling av saken at kommunen behandler ulovlighetssaker i 
henhold til forvaltningsloven, og pekte på at kommunen har en plikt til å forfølge 
ulovligheter. Utvalget ba videre rådmannen etablere et samarbeid med skatteetaten 
og andre relevante etater, slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. 
 
Kontrollutvalget fulgte opp forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og 
introduksjonsordning for flyktninger i Skedsmo kommune på møtet i september.  
 
I september bestilte kontrollutvalget også en forvaltningsrevisjon innen tilpasset 
opplæring. Prosjektet skal etter planen leveres i mars 2016. 
 
 
4. Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Skedsmo kommune har valgt Romerike Revisjon IKS 
til revisor. Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 
Kontrollutvalget vil normalt få en orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
plan for regnskapsrevisjonen i inneværende år på høsten. På grunn av oppstart av 
nye kontrollutvalg er dette nå skjøvet til februarmøtet 2016. Revisjonen rapporterer 
for øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 
fram uavhengighetserklæring for Skedsmo kommunes regnskap i kontrollutvalgets 
septembermøte. 
 
5 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en 
ramme på kr 4 162 500,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til 
kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen.  
 
6 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger.  
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget februar 2015 og i 
kommunestyret i mars 2015. Årsplan for 2016 ble behandlet i utvalget i desember 
og i kommunestyret i januar 2016. 

 
7 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget hadde 3 deltakere på Kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 
Det er etablert et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. Forumet 
hadde sitt første møte i april.  
 
I det første møtet i det nye kontrollutvalget i november ga sekretariatet opplæring 
om kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver. 
 
I desember inviterte sekretariatet alle kontrollutvalgslederne til felles 
lederopplæring. Lederne opplevde dette som nyttig og ønsker å videreføre slike 
samlinger i 2016.  
 
8 Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Skedsmo kommune har i 2015 blitt 
ivaretatt av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  
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Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.15 brukt 223 timer i kontrollutvalget 
i Skedsmo kommune. I tillegg kommer ca. 3 timer til reise til og fra møtene.  
Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 

Oppgaver 2014 2015 
Saksbehandling 191 184 
Møter i utvalget 40 39 
 231 223 
   

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med overordnet 
analyse, årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, 
referater og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 
journalføring. I tillegg kommer den praktiske tilrettelegging av møter. 
 
 
9 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har levert. 
 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 
 
 
Skedsmo 8.2 2016,  
 
Trine Wollum 
leder kontrollutvalget 

 
 

 Mona Moengen 
sekretariatsleder 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2015 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 
Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.15 1/2015 Orientering fra rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av tips og 
varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens 
system for behandling av tips og varsling til 
orientering. 

     

 2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 

1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter 
for resten av planperioden: 
• Skole 
• Beredskap og 
• Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og 

informasjon til innbyggerne. 
2. Kontrollutvalget ber RRi legge frem en skisse et 

prosjekt på tilpasset opplæring og læringsmiljø 
herunder hjem skolesamarbeid til junimøtet. 

Særutskrift sendt 
25.2.15 

    

 3/2015 Status for oppfølgingssaker 
og saksutvikling i 
barnevernet. 

Kontrollutvalget innkaller barnevernleder til møtet i 
mai for å gi en statusrapport. 

     

 4/2015 Notat om fond – bestilling. Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide et notat 
om fond til maimøtet, og legge vekt på å gi utvalget 
en oversikt over bundne og ubundne fond samt 
delegasjoner til/fra rådmannen. 

Særutskrift sendt 
25.2.15 

    

 5/2015 Årsmelding for 
kontrollutvalget 2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.  
2. Saken sendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift sendt 
25.2.15 

K-styret 
25.3.15 

sak 15/33 

   

 6/2015 Planlegge virksomhetsbesøk 
2015. 

Kontrollutvalget foretar ikke virksomhetsbesøk i 
2015. 

     



 

 
KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________ 
Årsrapport 2015      10 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 7/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer 
til de problemstillinger henvendelsen tar opp i 
punkt 8, herunder en oversikt over status på de 
påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i 
denne forbindelse at rådmannen gjør rede for 
forholdet til andre offentlige etater, som for 
eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret.  
Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i 
henvendelsen. 

Særutskrift sendt 
25.2.15 

    

 8/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 9/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 

     

20.04.15 11/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 12/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens 
vurdering av hvor langt kommunens ansvar går ved 
brann eller livstruende skader når det gjelder disse 
sakene. Videre ønsker kontrollutvalget rådmannens 
kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, 
herunder at kommunen kategoriserer sakene feil, 
saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og -kapasitet, 
forskjellsbehandling, praktisering av 
offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport 
er fulgt opp herunder informasjon på kommunens 
nettsider. Utvalget ønsker også informasjon om 
kommunens samarbeid med andre etater 
(brannvesen, politi, skatteetaten etc). 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 13/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon. 

FRA BEHANDLINGEN: Fra sak 11/15: Prosjektplan 
for forvaltningsrevisjonsprosjekt på skole kommer 
til junimøtet.  
Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS er forsinket, 
og blir levert i september. 
VEDTAK: Kontrollutvalget tar revisjonens 
rapportering til orientering. 

     

 14/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      
11.5.15  15/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget – ulovlig bruk 
av eiendom.  

Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker 
behandles i henhold til forvaltningsloven. 
Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter. 
Selv om det skjer endringer i fokus og prioritering 
er kontrollutvalget av den oppfatning at like saker 
må behandles likt. Videre ber utvalget rådmannen 
etablere et samarbeide med skatteetaten og andre 
relevante etater enn brann og redning, slik at 
kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. 

Særutskrift sendt 
11.5.15 

    

 16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunens årsregnskap 
2014 

Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets 
uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2014 
med de endringer som fremkom i møtet, og 
oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Særutskrift sendt 
11.5.15 

    

 17/2015 Revisjonsbrev 7 – 
Årsregnskapet 2014 

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

Særutskrift sendt 
11.5.15 

    

 18/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget  

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 

Særutskrift sendt 
11.5.15 

    

 19/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Fra behandlingen: Kontrollutvalget ønsker å ha en 
sak om utvalgets erfaringer. Videre ønsker 

  Sak om utvalgets 
erfaringer settes 

opp i 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget å få en orientering om status 
vedrørende SNR på et hensiktsmessig tidspunkt.  
Vedtak: Sakene tas til orientering. 

septembermøtet. 
SNR orientering 
settes opp i møtet 

15.6. 
 20/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 21/2015 Eventuelt. Ingen saker.      
15.6.15 22/2015 SNR – orientering fra ordfører 

og rådmann.  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

     

 23/2015 Orientering om status i 
barnevernet 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 24/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapport til 
orientering.  

2. Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 
utgangen av 2015. 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

 Følges opp i 2016   

 25/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen rus og psykiatri. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og 
vil be om å få seg forelagt en redegjørelse om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp før 
sommeren 2016. 

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til 
kommunestyret med følgende innstilling: 
• Kommunestyret ber rådmann følge opp 

rapportens anbefalinger. 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

KS 9.9.15 
sak 15/94 

   

 26/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
tilpasset opplæring og 
læringsmiljø – Prosjektskisse. 

Basert på prosjektskissen ber kontrollutvalget 
revisjonen legge frem forslag til prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
opplæringsområdet til møte 16.9. 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

 Leveres til 
marsmøtet 2016 

  

 27/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
 28/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner 
Sakene tas til orientering. 
 

     

 29/2015 Eventuelt. Ingen saker.      
16.9.15 30/2015 Redegjørelse fra rådmannen 

om varslingssak.  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

     

 31/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til 
orienteringen. 
 

     

 32/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR). 

Lone Kjølsrud fremsatte følgende forslag: 
1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen 

skal gjennomføre en undersøkelse om de 
overnevnte forhold i denne saken. 

2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de 
øvrige kontrollutvalgene som ønsker å delta 
komme tilbake med en konkretisering og 
avgrensning av problemstillingene.  

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å 
koordinere en bestilling med de øvrige 
kontrollutvalgene i SNR-kommunene som 
velger å delta. 

Forslaget falt mot en stemme – Lone Kjølsrud. 

Leder fremsatte følgende forslag: 
 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune deltar 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

ikke i en nærmere undersøkelse av forhold i 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR). 
 

Forslaget ble vedtatt mot en stemme  – Lone 
Kjølsrud 
 
Leder fremsatte følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget vil følge opp hvordan SNR vil 
organiseres og hvordan det sikres åpenhet om 
selskapet. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 33/2015 Kontrollutvalgets erfaringer Medlemmene svarer individuelt.       
 34/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 

2016 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 

og tilsynsordningen for Skedsmo kommune 
vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 
2016. 
 

 Budsjett 
2016 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

       120 
000 

Abonnementer            3 
000 

Møteutgifter            2 
000 

Kurs          35 

Særutskrift sendt 
18.9.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

000    
Sum kontrollutvalget        160 

000 
Sekretærfunksjonen       342 000 
Revisjonen     3 660 

000 
Totalt     4 162 

500 
 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling 
til kommunestyret vedrørende budsjettet for 
Skedsmo kommune 2016. 

 35/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
tilpasset opplæring – 
Prosjektplan. 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
opplæringsområdet. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 
 Har kommunen utformet et «forsvarlig 

system» for å sikre at elevene får 
tilpasset opplæring?   

 I hvilken grad legges det til rette for 
tilpasset opplæring ved skolene i 
kommunen?  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 
450 timer, og endelig prosjektrapport 
ferdigstilles 1. mars 2016. 

Særutskrift sendt 
18.9.15 

    

 36/2015 Selskapskontroll RA 2 AS og 
NRV AS 

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

• Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

Særutskrift sendt 
18.9.15. Purret 
20.10 

Behandlet 
i K-styret 
11.11.15 

Sak 
15/132 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 37/2015 Rapport revisjonsåret 
2014/2015. 

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon 
for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

     

 38/2015 Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 
uavhengighet tas til orientering. 
 

     

 39/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 40/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 41/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      
3.11 44/15 

Presentasjon av 
kontrollutvalgets medlemmer 

Tas til orientering 
      

 45/15 

Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver 

Saken tas til orientering 
      

 
46/15 

Rutiner for innkalling og 
protokoll 

Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
Alle møtedeltakerne underskriver protokollen. 
 

   
  

 

47/15 Møteplan 2015 og 2016 

Kontrollutvalgets møteplan for 2015 og 2016 
Tirsdag 15. desember 2015 kl 08.00 
 
Møteplan for 2016: 
Mandag 8. februar, kveld 
Mandag 15. mars, dag 
Mandag 9. mai, dag 
Mandag 20. juni, dag 
Mandag 12. september, kveld 
Mandag 24. oktober, kveld 
Mandag 28. november, kveld 

   

  

 48/15 Eventuelt Ingen vedtak      
15.12 

49/15 

Overordnet analyse 
Skedsmo kommune - 
opplegg og fremdrift 

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget for 
overordnet analyse. Fremdriftsplanen justeres og legges 
frem på neste møte. 
2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

rådmannen til orientering. 
 

50/15 

Årsplan 2016 Skedsmo 
kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 
2016, med de endringer som fremkom i møtet. 

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

2016 til orientering.  

Særutskrift 
sendt 
17.12.15 

K-styret 
27.1.16 
Sak 
16/09 

 

  

 

51/15 

Sammenstillingsnotat - 
psykisk helse og rus 

Kontrollutvalget tar Sammenstillingsnotat – 
Psykisk helse og rus til orientering og oversender 
det til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar Sammenstillingsnotat – 
Psykisk helse og rus til orientering. 

   

  

 
52/15 

Revisorbrev nr. 8 2015 
Endelig innberetning - 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar revisorbrev nr 8 2015 Endelig 
innberetning - Ureglementert uttak av kontanter fra 
felleskonto for beboere ved boenhet til orientering. 

   
  

 53/15 Rapportering fra revisor Saken tas til orientering.      
 54/15 Referatsaker Sakene tas til orientering.      
 

55/15 Eventuelt 

Fra behandlingen: Kjell Tore Wirum la frem forslag 
til saker som utvalget kan be om å få egne 
orienteringer om som vedlegges protokollen. Listen 
tas med inn i arbeidet med overordnet analyse.  
Vedtak: Ingen vedtak. 

   

  

 













 

 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 226 884 2 600 000 2 468 955 443 705 407 438 100 000 418 672 756 

Avvik i kroner   5 626 884 5 757 929   5 605 407 25 032 651 

Avvik i prosent   216,4 % 233,2 %   1,3 % 6,0 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 359 855 1 623 000 1 621 782 281 508 833 278 000 000 273 412 640 

Avvik i kroner   1 736 855 1 738 073   3 508 833 8 096 193 

Avvik i prosent   107,0 % 107,2 %   1,3 % 3,0 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 7 039 442 2 600 000 2 595 140 644 021 386 627 101 000 602 308 474 

Avvik i kroner   4 439 442 4 444 302   16 920 386 41 712 912 

Avvik i prosent   170,7 % 171,3 %   2,7 % 6,9 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 14 867 599 7 350 000 7 013 997 1 392 116 671 1 399 500 000 1 334 508 662 

Avvik i kroner   7 517 599 7 853 602   -7 383 329 57 608 009 

Avvik i prosent   102,3 % 112,0 %   -0,5 % 4,3 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 142 442 2 133 000 2 177 170 436 963 256 431 733 000 421 597 350 

Avvik i kroner   2 009 442 1 965 272   5 230 256 15 365 906 

Avvik i prosent   94,2 % 90,3 %   1,2 % 3,6 % 

 

Gebyrinntekter 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 517 075 3 094 495 2 800 000 294 495 

Gebyr inkasso 60 103 529 225 350 000 179 224 
 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 
 Antall nye 

saker  
Beløp nye saker Antall løpende 

saker fra 2015 
Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 288 1 256 329    

Hittil i år   1 953 16 018 283 613 3 204 299 81,2% 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 215 215 51 635 857 21 254 115 

 
 
  

 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

 

Skatteinngang desember 2015 



 

 

Analyse av skatteinngangen i desember.  
 
Skatteinngangen i desember er uvanlig høy. Gjennomgang av skatteregnskapet viser at innbetalingene fordeler seg 
på disse skatteartene: 
 

Kommune 
Skatte-
inngang 

desember 

Innbetalt 
fra andre 

kommuner 
for 

skatteåret 
2014 

Innbetalt 
fra andre 

kommuner 
for 

skatteåret 
2015 

Innbetalt 
forskudds-

trekk fra 
arbeids-
givere i 

kommunen 

Innbetalt 
restskatt 

fra 
personer 

Innbetalt 
forskudds-

skatt fra 
personer 

Avsetning 
til margin 

Annet 

Rælingen 8 226 884 1 326 614 6 232 147 234 200 -496 077 1 633 544 -644 177 -59 367 

Fet 3 359 855 1 049 754 943 195 640 143 203 261 685 710 -183 788 21 580 

Nittedal 7 039 442 1 903 302 1 899 955 497 825 448 028 2 729 210 -406 437 -32 441 

Skedsmo 14 867 599 4 084 362 -2 594 871 7 199 904 2 094 837 5 100 130 -764 850 -251 913 

Sørum 4 142 442 855 725 1 147 183 905 346 336 189 1 139 250 -250 676 9 425 
 
Den store økningen skyldes to forhold. Korrigeringer i lønns- og trekkoppgaver for 2014 fra to forsikringsselskaper har 
medført inntekter til alle kommuner. Det er et engangstilfelle (Innbetalt fra andre kommuner for skatteåret 2014). 
Den andre årsaken er at en stor offentlig etat har betalt 6. termin med forfall 15/1-16, før forfall. Dette vil medføre 
redusert skatteinngang i januar 2016 (Innbetalt fra andre kommuner for skatteåret 2015).     
 
For de øvrige skattearter er det relativt små endringer i forhold til fjoråret. 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2015 
 

  Kommune FS 2014 RS 2013 FT 2014 AG 2014 Rest 2013 

Mål per 31.12.15   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 98,7 92,1 99,5 99,4 97,9 

0228 Rælingen 98,1 93,2 99,9 99,8 92,9 

0231 Skedsmo 97,8 91,9 99,9 99,7 97,8 

0226 Sørum 98,8 93,5 99,8 99,6 96,3 

0233 Nittedal 99,2 94,0 100,0 99,9 98,1 

∑ Kemnerkontoret   98,4 % 92,7 % 99,9 % 99,8 % 97,3 % 

0229 Enebakk 97,7 87,3 99,9 99,8 99,1 

0230 Lørenskog 98,4 93,3 99,9 99,8 98,8 

0235 Ullensaker 98,6 92,4 100,0 99,9 92,6 

 
Innfordringsresultatene er gode. At ikke alle mål er nådd skyldes noen store enkelt restanser og at betydelige 
restanser er bundet i konkurs. 
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Oversikt over saker til behandling 2016 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Økonomisk rapportering 

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

 Oversikt over skatteinngangen. 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under 
hvert enkelt møte). 

 Oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 
disse. 

8. februar 
Kl. 16 

 

 Referater 

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon. Samtale med ordfører om 

risikoområder i kommunen.  

 Nytt FR-prosjekt 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.  

 Årsmelding 2015. 

 Planlegging og gjennomføring av regnskapsrevisjon i Skedsmo for 

revisjonsåret 2015. 

 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 

 Bestillingsdialog på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 Henvendelse fra Lofsberg Eide via Folkets Røst 

 Rapportering fra revisjonen 

15. mars 
Kl. 8 - 12 

 Referater 

 Overordnet analyse – kontrollutvalgets risikovurdering 

 Overordnet analyse selskapskontroll 

 Habilitet i kontrollutvalget. 

 Forvaltningsrevisjonsrapport på opplæringsområdet ref sak 35/15. 

 Rapportering fra revisjonen. 

9. mai 
Kl. 8 - 12 

 Referater  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015. 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast 

 Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast 

 Sak om korrupsjon. 

 Rapportering fra revisjonen 

20. juni 
Kl. 8 - 12 

 Referater 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus - kontrollutvalget 

ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp før 

sommeren 2016. 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Møte Saker 

 Oppfølging av sak 15/15, hvor kontrollutvalget bedt rådmannen 

etablere et samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater enn 

brann og redning, slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter.  

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast  

 Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 

 Rapportering fra revisjonen.  

12. september   

Kl. 16 

 

 Referater  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  

 Rapportering fra RRI på ressurser. 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 Rapportering fra revisjonen.  

24. oktober 

Kl. 16 

 Referater  

 Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR på et 
egnet tidspunkt sak 22/15. 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 

28. november  

Kl. 16 

 Referater. 

 Årsplan 2017. 

 Rapportering fra revisjonen. 

Ikke berammet   

2017 
 
 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling (gis på 

første møte). 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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NOTAT 

Til: Formannskapet 

Fra: Torstein Leiro 

Dato: 12.01.2016 

 

Om behandling av klager på eiendomsskatten 

Spørsmål fra Kjaran Berland: 

 

Det vises til mitt spørsmål 23. juni f.å. om saksbehandlingstid for klagesaker eiendomsskatt. 

Rådmannen besvarte dette i vedlagte notat som ble utdelt til formannskapet 19. august f.å. 

 Spørsmålet er om rådmannen kan gi en kort status i formannskapets møte onsdag 13. januar om 

behandlingen av klagesakene, herunder hvilke informasjon som er sendt ut til de som fortsatt ikke har 

fått avklart sine klagesaker. 

Svar: 

 

STATUS PÅ KLAGEBEHANDLINGEN PR 12.01.2016 

Det er registrert 1397 klager på eiendomsskatten. Antallet er noe lavere enn tidligere meldt, men det 

viser seg at flere har klaget både elektronisk på kommunens hjemmeside, og i tillegg har sendt klage 

per brev. 

Antall klager behandlet i sakkyndig nemnd og klagenemnd: 1122 

Antall klager som behandles i sakkyndig nemnd i løpet av januar: 255 
 

Antall klager som hittil er gitt medhold i sakkyndig nemnd: 574 av 1122 (51 %) 

Antall klager som hittil er gitt avslag i sakkyndig nemnd: 548 av 1122 (49 %) 

Antall klager som er gitt medhold i klagenemnd: 52 av 188 (28 %) 

Antall klager som er gitt avslag i klagenemnda: 136 av 188 (72 %) 

 

OM SVARBREV TIL KLAGERNE 

Det er sendt svarbrev til alle som har fått saken sin behandlet i sakkyndig nemnd eller klagenemnd. 

De som ikke har fått saken sin behandlet ennå, skal ha fått midlertidig svarbrev med informasjon om 

at klagesaken blir behandlet i løpet av januar 2016. Alle nye vedtak i sakkyndig nemnd eller 

klagenemnd blir sendt ut fortløpende. Eiendomskatteseddelen for 2016 sendes ut innen 01.03.2016.  

Alle som har fått endret eiendomsskatten etter klagebehandlingen, får korrigert og kreditert denne 

innen 01.05.2016.  

 

VOLUM AV LØPENDE ENDRINGER  

Det er totalt utført 1459 endringer i matrikkelen i 2015. Ca. halvparten av disse matrikkelsakene 

medfører endring i eiendomsskatten for den enkelte eiendom for 2016. Det er ca. 350 boliger som 

ikke lenger skal ha fritak etter regelen om tre års fritak for nye boliger, jf eiendomsskattelovens §7c. 
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Alle matrikkelendringene medfører et omfattende arbeid som må gjøres parallelt med 

klagebehandlingen. 

 

OPPSUMMERING AV ARBEIDET FREMOVER 

1. Ferdigstille klagebehandlingen i sakkyndig nemnd innen utgangen av januar 2016, samt 
fortsette klagebehandlingen i klagenemnda. Denne er planlagt ferdigstilt innen 1. mai 2016. 
Sende ut svarbrev etter vedtak i nemndene, korrigere fakturagrunnlaget for hver eiendom og 
sende ut faktura for første termin av eiendomsskatten for 2016 innen 1. mai. 

2. Taksere nye eiendommer som er kommet til eller hvor det er registrert skattepliktige 
endringer på bolig, næring eller tomt i løpet av 2015. 

3. Sende ut ny skatteseddel til alle eiere av skattepliktig eiendom innen 1. mars. 
4. Foreta løpende taksering av registrerte skattepliktige endringer på bolig, næring og tomt som 

finner sted i 2016. Disse endringene vil få virkning for eiendomsskatten i 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



NOTAT 

Til: Formannskapet 

Fra: Rådmannen 

Dato: 18.08.2015 

 

Vedrørende saksbehandlingstid for klager på kommunal eiendomsskatt 

Svar på spørsmål fra Kjartan Berland: 

1. Geodataavdelingen har registrert 1467 klager, hvorav ca 120 klager er kommet fra 

næringsdrivende. 

 

2. Vårt mål er å få behandlet alle klagene i sakkyndig nemnd innen 30.11.2015. 

En stor andel av klagerne som får avslag i sakkyndig nemnd må påregnes å klage videre til 

klagenemnda. En må regne med at behandlingen i klagenemnda kan strekke seg over 

årsskiftet 2015/2016. 

 

3. De første som klaget på eiendomsskatten fikk melding om at behandlingstiden var 3 

måneder. Vi visste på det tidspunktet intet om hvor mange klager vi ville få. 

Det ble deretter sendt ut et brev til alle klagerne som følger, både de som allerede hadde fått 

den første meldingen, og de som sendte klage senere: 

«Vi bekrefter å ha mottatt din klage. Referanse: 2015/<saksnummer>.  

Vi vil behandle klagen din så snart som mulig. På grunn av stor saksmengde er fristen 

for å behandle klagene satt til 30. november 2015. Det betyr imidlertid ikke at 

behandlingen av din klage nødvendigvis vil ta så lang tid. De eldste klagene behandles 

først, deretter behandles klagene områdevis. 

Med vennlig hilsen 

Skedsmo Kommune 

Eiendomsskattekontoret» 

4. Administrasjonen ved eiendomsskattekontoret ble bedt av ordføreren om å utarbeide et svar 

til innbyggeren, datert den 29.05.2015. Slik brevet fra innbyggeren var utformet var det 

nødvendig med et ganske uttømmende svar, hvorfra det siteres:  

 

«Grunnlaget for den alminnelige takseringen som ble gjennomført i 2014 

Forrige eiendomsskatteperiode utløp den 31.12.14. Kommunestyret bestemte den 

11.12.2013 å gjennomføre «alminnelig taksering» av alle skattepliktige eiendommer for en 

ny tiårsperiode, med virkning for eiendomsskatten fra 1.1.2015. Dette er i tråd med 

eiendomsskattelovens hovedregel i § 8A-3 (2): Det skal være ei allmen taksering i kommunen 

kvart tiende år. 

 

Verdifastsettingen  

Verdien skal settes til det beløp som eiendommene kan selges for, jf. eiendomsskattelovens 

§ 8A-2 (1): Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter 

si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve 



ved fritt sal. 

 

Å taksere boligeiendommene på ordinært vis ved bruk av takstmenn ville vært svært 

kostnadsdrivende for eiendomsskatten. Dette har myndighetene innsett. Alle kommuner 

som foretar alminnelig taksering bruker derfor den forenklede metoden som 

eiendomsskatteloven og Finansdepartementet åpner for, nemlig å bruke sjablonger som 

hjelpemiddel i tillegg til utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Sjablongene består dels av 

kjente omsetningsverdier og dels av informasjon fra matrikkelen. 

 

Vi har hentet inn et stort statistisk materiale for boligomsetninger i Skedsmo, det vil si kjente 

omsetningspriser fra 2011 til 2014. Når vi så kjenner prisstigningen per år, vil vi også vite mye 

om hva boligprisene er per 1.1.2015. Dette materialet har vi så brutt ned på ulike boligtyper 

og beliggenhet i kommunen. Vi har også nøye analysert hvordan boligprisene varierer med 

boligens areal, alder og en rekke andre faktorer, basert på beregningsmetoder fra Statistisk 

sentralbyrå. Metodikken er utformet i nøye samarbeid med Sakkyndig nemnd, det organet 

som kommunestyret har utsett til å legge føringer for takseringsarbeidet og bestemme 

taksten for alle skattepliktige eiendommer i kommunen. 

 

Hjemmelen til metodikken finnes bl.a. i Finansdepartementets uttalelser, så som: 

Departementet er videre kjent med at flere kommuner ved eiendomsskattetakseringen 

benytter seg av ulike former for sjabloner for å finne frem til en eiendoms omsetningsverdi…. 

Departementet antar dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven, såfremt sjablonene er 

hjelpemidler som kommer i tillegg til befaringen av hver enkelt eiendom. –jf brev av 

9.11.1995. 

 

Det er «en forutsetning at det ved takseringen foretas en besiktigelse av eiendommene 

som skal takseres». – jf uttalelse av 15.8.95 

 

Hensikten med besiktigelsen skal være å kontrollere enkle, forhåndsdefinerte forhold, som at 

matrikkelens opplysninger stemmer med virkeligheten og å melde fra dersom det finnes 

avvik. Slike forhold kan være arealavvik, ulovlig oppsatte bygg, eller bygninger med åpenbar 

dårlig standard eller vedlikehold. Avvikene som besiktigerne meldte inn ble gjennomgått av 

de respektive fagavdelingene, før de ble tatt hensyn til av Sakkyndig nemnd ved fastsetting 

av eiendomsskattetaksten. Hverken besiktigerne eller 

eiendomsskattekontoret har tatt eller tar stilling til avvikene eller hva den endelige taksten 

bør være. Det kan på denne bakgrunn ikke hevdes at besiktigelsen eller takstfastsettelsen er 

amatørmessig eller hviler på sviktende grunnlag. 

 

Vi kan ikke være enige i at kommunen har fått svært mange klager på dårlig håndtering av 

takseringen. De aller fleste klagene dreier seg om at eiendomsskattetaksten oppfattes å være 

for høy. Vi tror at det store spranget i eiendomsskatten fra 2014 til 2015 kan være 

medvirkende til dette. Det blir nødvendigvis et stort sprang når eiendomsskatten i 2014 

baserte seg på prisnivået i 2005. Samtidig har det jo har vært en formidabel 

prisøkning på de fleste boligeiendommene i tiårsperioden. Dette får nødvendigvis virkning på 

eiendomsskatten. Kommunestyret har imidlertid truffet tiltak for å dempe økningen for den 

enkelte boligeier. 

 



Reduksjon i eiendomsskatten bestemt av kommunestyret 

 Det kan forekomme at våre sjablonger ikke er finmasket nok til å fange opp ethvert forhold 

 som kan ha betydning for omsetningsverdien og dermed taksten. Derfor har kommunestyret 

 bestemt at alle skattepliktige eiendommer skal ha et sikkerhetsnett (reduksjonsfaktor) i form 

 av 20 % reduksjon i taksten. I tillegg er bunnfradraget for boliger hevet fra 1 mill kr i forrige 

 periode til 1,8 mill kr i 2015, det desidert høyeste bunnfradraget i Norge. Skattesatsen er 

 fremdeles 2 promille og har stått uendret siden 2005. Disse detaljene kommer fram på 

 skatteseddelen som ble sendt ut tidligere i år. 

Så gir eiendomsskatteloven adgang til å klage på eiendomsskatten dersom man ønsker det. 

Klagene behandles av to nemnder, Sakkyndig nemnd og Klagenemnda. Hvordan disse 

fungerer er forklart på hjemmesiden vår om eiendomsskatt. Vi er overbevist om at 

innbyggernes interesser kommer til å bli godt ivaretatt gjennom disse to nemndenes arbeid. 

 

Betaling av utskrevet eiendomsskatt 

Eiendomsskattelovens § 25, tredje avsnitt, bestemmer at eiendomsskatten skal betales, selv 

om eieren av en eiendom har påklaget skatten: 

Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå 

om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under 

prøving for ein klageinstans eller domstolane. 

 

Dette kan kommunen ikke fravike, selv om eieren ikke er enig i den eiendomsskatten som er 

skrevet ut. Eiendomsskatt som ikke betales innen fristen blir purret, og i siste instans 

innfordret. Kommunen har legalpant i eiendommen for eiendomsskatten.» 

 

 

 

 



Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Dato: 28.01.2016 

 

Notat om eiendomsskatt  
 

Hvordan har takseringen fungert 

 

Retningslinjer og rammer for takseringsarbeidet 

Det gjennomførte takseringsarbeidet baserer seg på vedtatte rammebetingelser for eiendoms-

skatteutskrivingen gitt av kommunestyret. Det er sakkyndig nemnds oppgave å utarbeide retningslinjer 

for takseringen og taksere eiendommer slik nevnt i eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1): Verdet av 

eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap 

og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”  

 

Sjablonger benyttet som hjelpemiddel 

Sjablonger er vedtatt benyttet som hjelpemiddel i takseringsarbeidet, dette i tråd med Finans-

departementets brev av 9.11.1995 til kommunene, hvorfra siteres: "En slik sjablong kan for eksempel 

være faste kvadratmeterpriser for ulike typer eiendommer, fradrag/tillegg i takst pga. bygningens 

alder og konstruksjon osv. Departementet antar dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven, 

såfremt sjablongene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaringen av hver enkelt eiendom.” 

 

Statistikk, analyser og reguleringsfaktorer  

Det er tatt utgangspunkt i SSB sin boligprisstigningsstatistikk og arealbaserte sjablongmetodikk for 

formuesverdsetting av bolig, supplert med lokale reguleringsfaktorer og utvendig besiktigelse av alle 

eiendommer. Det er benyttet bruksareal (BRA) fra matrikkelen i takseringen. Lokale regulerings-

faktorer som f.eks. sonefaktor (beliggenhet) og størrelsesfaktor på bolig er tatt med i beregnings-

modellene. Sjablongene, og dermed verdifastsettelsene, er basert på alle frie boligsalg i Skedsmo i 

perioden 2011 til 2014. Det er utført omfattende analyser av omsetningsverdier innenfor hver 

takstsone for å sette så riktige sjablongtakster som mulig. Sjablongtakstene gjenspeiler derfor reelle 

omsetningsverdier i ulike deler av kommunen. Samtidig er nøyaktigheten ved en slik 

«massetaksering» nødvendigvis lavere enn ved ordinær taksering utført av en profesjonell takstmann.  

 

Taksering av næringseiendommer 

Næringseiendommer er taksert etter avkastningsprinsippet der sjablonger er brukt som hjelpemiddel 

for å komme fram til omsetningsverdien. De viktigste elementene i taksering etter avkastnings-

prinsippet er leieinntekter, fradrag for eierkostnader, bruken av eiendommen, standard på byggene, 

arealer (BRA) og kapitaliseringsfaktor (yield). Sakkyndig nemnd har bestemt veiledende 

kapitaliseringsfaktorer for Skedsmo ut fra beliggenheten, renten og markedssituasjonen etter råd 

innhentet fra takstmenn og konsulenter med god kjennskap til næringsforetakene i kommunen. Det er i 

tillegg innhentet opplysninger fra næringseiere for leieinntekter og fradrag for eierkostnader. Alle 

næringseiendommer er besiktiget og vurdert med hensyn til standard og beliggenhet. 

 

Avviksbehandling av grunnlagsdata  

Samtlige eiendommer i kommunen er besiktiget fysisk. Det er i tillegg benyttet oppdatert kommunalt 

kartverk, detaljerte ortofoto, GIS-analyser, informasjon fra bygningsarkiv og innsamlede opplysninger 

fra eiere for å oppdatere matrikkelen. Ca. 6000 avvik i matrikkelen er gjennom denne prosessen fanget 

opp og rettet, før sjablonger for hver boligtype er utarbeidet og sjablongtakst beregnet.  

 

Fastsettelse av takst 

Sakkyndig nemnd har lagt seg tett opp til gjennomsnittlig omsetningsverdi ved fastsettelse av takstene. 

I arbeidet med fastsettelse av takster har nemnda hatt tilgang til alle relevante opplysninger om 

eiendommene. Ved beregning av skattegrunnlaget er det iht. kommunestyrets vedtak trukket fra en 

forsiktighetsmargin på 20 % ifht. vedtatt takst, samt et bunnfradrag på 1 800 000 kr pr. boenhet. I og 

med at det er nemnda som etter loven har den formelle kompetanse hva gjelder verdifastsettelsen, kan 

verken kommunestyret, formannskapet eller kommunens administrasjon instruere nemndene om 

takstnivåer eller hvordan takseringen skal utføres. De skal heller ikke forsøke å påvirke nemndenes 

faglige arbeid.  



Klagebehandlingen 

 

Behandling i nemndene  

I klagebehandlingen foretar ikke nemndene en sjablongtaksering, men fastsetter takst basert på en 

individuell vurdering av hver enkelt eiendom. Forsiktighetsmarginen er ikke hensyntatt ved 

fastsettelse av takstene. Alle påklagde takster er vurdert på nytt i nemndene. Denne behandlingen har 

medført at over halvparten av klagene hittil er gitt medhold. Totalt har 10,8 % (1397 av 12 988) klagd 

på eiendomsskatten i 2015. Tilsvarende var det ca. 8,5 % som klaget i 2005. I 2015 klager ca. 60 % 

utelukkende på for høy takst eller skatt. Ca. 30 % klager på flere forhold, f.eks. feil i arealer og derav 

for høy takst. De resterende 10 % klager på andre forhold (f.eks. feil i matrikkelen). For hovedtyngden 

av klagene som er gitt medhold, er takstene justert ned mellom 5 og 15 %. I klagenemda er takstene 

for de som hittil har fått medhold, kun unntaksvis satt ned med mer enn 10 %. Flertallet av takstene 

her er justert ned 5 %. 

 

Informasjon om klageadgang  

Alle skatteytere har mulighet til å klage på eiendomsskatten hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på 

samme forhold tidligere. Alle som har klaget elektronisk, har fått bekreftelse via e-post på mottatt 

klage. Det er sendt ut informasjonsbrev til alle som har klagd om fremdrift i klagebehandlingen. 

Fristen for å gi svar ble oversittet 30. november. To av årsakene til dette var stort arbeidspress og 

sykdom/fravær hos nøkkelpersonell. 

 

Økning i skattenivået 

Taksten på boligene i Skedsmo har vært uendret siden 2005. Prisstigningen i perioden har vært større 

enn økningen i bunnfradraget, slik at de fleste i 2015 har fått en realøkning i skatten som er større enn 

prisstigningen i perioden. Mange klager derfor på økningen i skattenivået. 

 

 

Dokumentasjon 

 

Prosesser og aktiviteter 

Alle prosesser og aktiviteter i omtakseringen av eiendomsskatt er dokumentert. Nærmere om 

takseringsprinsipper er beskrevet på kommunens hjemmeside. Alle sjablonger og reguleringsfaktorer 

er dokumentert. Administrasjonen har hatt fokus på å følge vedtatte retningslinjer fra sakkyndig 

nemnd. Opplæring/samkjøring av saksbehandlere og besiktigere har vært vektlagt for å sikre 

likebehandling. Det er gjennomført ekstern opplæring i nemndene. Alle møter i nemndene er 

referatført og det er ført oversikt over samtlige vedtak. Ved gjennomføringen av omtakseringen er det 

fortløpende rapportert til en styringsgruppe i administrasjonen. 

 

Informasjonsarbeid 

Det er vektlagt å gi skattytere god informasjon gjennom hele prosessen før, under og etter 

omtakseringen. Alle skatteytere er informert om klageadgang og rettigheter. Klageadgangen har vært 

både via papir og elektronisk på kommunens hjemmesider. 

 

Bruk av digitale hjelpemidler  

Det er store datamengder som har vært håndtert i omtakseringen. Hele prosessen har vært digital med 

bruk av dataverktøy for både saksbehandlere, besiktigere og nemnder. Det er benyttet eksterne 

uavhengige takstmenn for kvalitetssikring av takseringsarbeidet både for næring og bolig.  

 

Evalueringsrapport 

Det legges frem en evalueringssak for kommunestyret 11. mai om omtaksering av eiendomsskatten i 

Skedsmo. Administrasjonen vil som en del av evalueringen foreta en prøvetaksering basert på 

likningsverdi, dette for å se hvilke utslag denne modellen vil gi i forhold til alminnelig taksering.  
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