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MØTEINNKALLING 

Skedsmo kontrollutvalg 

Dato: 09.05.2016 kl. 8:00 
Sted: Skedsmo rådhus, Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
Arkivkode: 

Mulige forfall meldes snarest til Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 

SAKSKART Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

21/16 16/00063-1 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2015 Skedsmo kommune 

08.00 

22/16 16/00063-2 Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 09.15 

23/16 16/00034-6 
Undersøkelse - Eiendomsskatt og 
renovasjonsgebyr. 

09.30 

24/16 16/00032-7 Orientering fra revisor 10.30 

25/16 16/00033-4 Referater 10.40 

26/16 
15/00250-
14 

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets vesentlightesvurdering 

10.50 

27/16 15/00218-8 
Eventuelt 

11.50 

Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 

Lørenskog, 3.5.2016 

Trine Wollum Mona Moengen 
Leder  Sekretær 

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2015 Skedsmo kommune 
 
Arkivsak-dok. 16/00063-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Årsberetning og regnskap 2015, sendt ut pr. post til utvalgets medlemmer. 
2. Revisors beretning for 2015. 
3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse. 

 
Saksframstilling: 
Kommunen skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. (Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2.). Årsregnskapet og 
årsberetningen skal vedtas av kommunestyret.  Årsberetningen skal oversendes 
kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal 
avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I årsberetningen skal 
kommunen blant annet redegjøre for tiltak som er iverksatt for å sikre betryggende 
kontroll og høy etisk standard av virksomheten.  
 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas.  Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. Etter 
planen avgir formannskapet i Skedsmo sin innstilling om årsregnskapet i møte 1. juni 
2016. 
 
Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er 
avlagt, og senest 15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5.  I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 
1. om årsregnskapet avlagt i samsvar med lov og forskrifter, og god kommunal 

regnskapsskikk, 
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2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer 
med regulert budsjett,   

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller 
dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,  

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

 
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 15.april 2016. Beretningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2).  
 
Rådmannen vil legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 2015, samt svare på 
spørsmål fra kontrollutvalget i møtet. Videre vil Romerike revisjon legge frem 
revisjonsberetningen og rapport fra arbeidet med revisjon av Skedsmo kommunes 
årsregnskap 2015. Deretter legges det opp til at kontrollutvalget drøfter forslag til 
kontrollutvalgets uttalelse se vedlegg 3.  
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22/16 Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 

Arkivsak-dok. 16/00063-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen forholder seg til kommunestyrets 
vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til fond. 

Vedlegg: 
1. Revisjonsbrev nr. 9 fra Nedre Romerike distriktsrevisjon, datert 18.4.2016.
2. Rådmannens kommentar til nummerert brev nr. 9, 28.4.2016.

Saksframstilling: 
Nedre Romerike distriktsrevisjon har i brev av 18.4.16 (vedlegg 1 til saken) gitt et 
revisjonsbrev nr. 9 hvor det fremgår at kommunen har avsatt et større beløp til 
disposisjonsfond enn det kommunestyret har vedtatt. Etter revisors vurdering, skal 
slike avsetninger være politisk behandlet før de iverksettes. Det er pekt på ulike 
måter som dette kunne ha vært løst på i revisjonsbrevet. 

Rådmannen har i svaret på revisjonsbrevet (vedlegg 2 til saken) lagt vekt på at i 
henhold til kommunestyrets vedtak skal resultatet av driften av de kommunale 
utleieboligene inkludert kommunal husleiestønad, føres mot fond. Kommunen hadde 
ikke full oversikt over resultatet av driften før etter at frist for å legge fram saker til 
politisk behandling i 2015, var passert. Rådmannen vurderte det som viktig å 
gjennomføre avsetning i samsvar med budsjettvedtaket. 

Kontrollutvalget bør behandle forholdene som er omtalt i nummerert brev grundig. 
Det er opp til kontrollutvalget å avgjøre om saken skal sendes videre til 
kommunestyret. Utvalget plikter uansett å påse at de forhold som revisjonen har 
påpekt blir fulgt opp.  
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23/16 Undersøkelse - Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr 

Arkivsak-dok. 16/00034-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 23/16 

2 Skedsmo kontrollutvalg 

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

Vedlegg:  
Undersøkelse – Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr, Romerike revisjon mai 2016 

Saksframstilling: 
I møtet 8.2.2016, sak 3/16, bestilte kontrollutvalget en undersøkelse der 
eiendomskattelistene, matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på 
avvik.  

Formålet med undersøkelsen har vært å finne ut om Skedsmo kommune sikrer at de 
som skal betale eiendomsskatt og renovasjonsgebyr faktisk gjør dette.  

Undersøkelsen har to problemstillinger: 
1. Blir alle bolig- og hytteeiendommer som er skattepliktige til eiendomsskatt

utfakturert eiendomsskatt?
2. Blir alle husholdninger som skal betale renovasjonsgebyr utfakturert

renovasjonsgebyr?

I møtet 15.3.16 ba kontrollutvalget også om å få belyst hvorvidt ekstra boareal som 
ble oppdaget i forbindelse med retakseringen i 2014, har hatt betydning for størrelsen 
på årsavgift på vann- og avløp. Utvalget ønsket i tillegg å få vite om det har vært 
klager i denne forbindelse. Undersøkelsen er avgrenset til eiendomsskatt for boliger 
og fritidsboliger, samt renovasjon på husholdningsavfall. 

Undersøkelsen viser at ikke alle skattepliktige eiendommer blir utfakturert 
eiendomsskatt (92). Den vanligste forklaringen er at eiendommene ikke er taksert. 
Kommunen har i etterkant opplyst at det er flere skattepliktige eiendommer som ikke 
er utfakturert eiendomsskatt etter retakseringen i 2014. Dette utgjør i alt 514 
eiendommer, hvorav 365 eiendommer skulle vært taksert av sakkyndig nemnd. Disse 
vil bli behandlet i 2016.  
Det er til sammen 88 husholdninger som betaler eiendomsskatt men ikke 
renovasjonsgebyr. De fleste av disse (57) er fritidsboliger, som ikke har et tilbud om 
kommunal renovasjon. 26 boliger utfaktureres ikke renovasjonsgebyr.  
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Endret boareal som følge av omtakseringen av eiendomsskatt fra 2015, har ennå 
ikke har medført endret fakturagrunnlag for abonnenter som får faktura på vann- og 
avløp basert på stipulert forbruk. For å sikre likebehandling vil dette bli utført i løpet 
av 2016, når klagebehandlingen for eiendomsskatt er ferdigstilt. Kommunen mottar et 
fåtall klager i slike saker. 

Rådmannen har varslet at det vil bli lagt frem en evalueringssak for kommunestyret 
om retaksering av eiendomsskatt i Skedsmo. Evalueringen skal etter planen 
behandles i formannskapet 25. mai og i kommunestyret 15. juni. Det legges derfor 
opp til at kontrollutvalget får en presentasjon av undersøkelsen og foretar en 
foreløpig drøfting i dette møtet. Spørsmålet om og eventuelt på hvilken måte 
kontrollutvalget skal gå videre i saken settes opp til behandling i møtet 20. juni.  
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24/16 Orientering fra revisor 

Arkivsak-dok. 16/00032-7 
Arkivkode. 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 24/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

Saksframstilling: 
Under denne saken rapporterer revisor løpende om sitt arbeid. 
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25/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 25/16 

 
 

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

1. Retningslinjer om tapsfordeling startlån. 
2. Oversikt over saker som skal behandles fremover. 
3. Oversikt over behandlede saker. 
4. Skatteinngang pr. mars 2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ba i forrige møte om å få opplysninger om tap på startlån. 
Kommunen opplyser at det ikke har vært tap på startlån i 2015. Retningslinjer om 
tapsfordeling startlån er lagt ved saken. 
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26/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets vesentlightesvurdering 
 
Arkivsak-dok. 15/00250-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 26/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo vedtas. 
 
Vedlegg:  

1. Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo – utkast pr 
mai 2016.  

2. Kontrollutvalgets vesentlighetsvurdering. 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte supplerte kontrollutvalget listen over risikoområder. Disse er tatt inn i 
utkastet til overordnet analyse, se s.20. For å kunne prioritere mellom områdene, 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.  
 
Kontrollutvalget besluttet i forrige møte at utvalget vil se på problemstillinger knyttet til 
flyktninger og økonomi mot slutten av perioden, og vurdere behovet for kontroll da.  
Følgende av de identifiserte utfordringene gjelder flyktningeproblematikk:   

 Høy innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og boligtjenester.  

 Antall minoritetsspråklige barn vil øke som følge av flyktningestrømmen.  

 Mottak av flyktninger – bosetting. Usikkerhet om staten dekker alle kostnader. 
 

Selv når vi tar ut disse utfordringene, er kontrollutvalgets liste over utfordringer svært 
lang. Utvalget vil måtte bruke mye tid dersom hvert enkelt område skulle underlegges 
en konkret vesentlightesvurdering i møtet. I samråd med leder ber sekretariatet 
derfor kontrollutvalgets medlemmer om å foreta en første prioritering av områder hvor 
det er viktig å foreta kontroll. Dette gjøres i vedlagte skjema hvor risikoområdene er 
oppsummert (vedlegg 2). Vi ber om at inntil 10 områder pekes ut. Det er også mulig 
å gi innspill på andre områder, samt å gi nærmere innspill til hva som bør stå i fokus 
for det enkelte området.  
 
Sekretariatet vil oppsummere medlemmenes prioriteringer, og utvalget vil jobbe ut fra 
dette i møtet. Hensikten er å få frem en liste over områder som utvalget vil bestille 
forvaltningsrevisjon på. Omfanget av forvaltningsrevisjon/undersøkelser er ca. 2 pr. 
år. Sekretariatet vil derfor også henvise til de andre kontrollformene utvalget kan 
benytte, som orienteringer fra rådmannen, virksomhetsbesøk, høring og 
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undersøkelser gjennomført av sekretariatet (som ikke er revisjon) som også kan 
benyttes. 
 
Norges kommunerevisorforbund sitt register for forvaltningsrevisjon viser at det 
gjennomføres flest forvaltningsrevisjoner på regeletterlevelse. Det er imidlertid viktig 
at kontrollutvalget har et bredere perspektiv. I henhold til revisjonsforskriften er 
forvaltningsrevisjon systematiske vurderinger av både økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger.   
     
Det legges opp til at utvalget ferdigstiller Overordnet analyse i dette møtet. 
Sekretariatet anbefaler at analysen blir et vedlegg til Plan for forvaltningsrevisjon 
2016 - 2020. Utvalget vil drøfte et utkast til Plan for forvaltningsrevisjon i neste møte. 
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27/16 Eventuelt 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 09.05.2016 27/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
 
 
 
 







 

 
KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

 
 
Til kommunestyret i Skedsmo kommune   9.5.16 
 
 
 
 

Uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap for 2015 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 
av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 
tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 9. mai behandlet Skedsmo kommunes årsrapport og 
årsregnskap for 2015. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

• Årsberetning Skedsmo 2015. 
• Regnskap 2015. 
• Revisors beretning for 2015. 

 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at netto driftsresultat var på 126,1 mill. kroner og utgjør 3,5 % av 
inntektene, noe som er innenfor Fylkesmannens anbefaling om at driftsresultatet over tid bør 
ligge mellom 3 og 5 %.  
 
Kommunens lånegjeld er høy, noe som kan gi begrenset økonomisk handlingsrom. Kontroll-
utvalget har imidlertid merket seg at rådmannen i Handlingsplanen 2016 – 2019 har varslet at 
vil foreslå måltall for lånegjelden i neste rullering av handlingsprogrammet.  
 
Kontrollutvalget har videre merket seg beskrivelsen av tiltak for å sikre høy etisk standard og 
betryggende kontroll (jf. kommuneloven § 48 nr. 5), herunder anskaffelse av nytt 
internkontrollsystem. 
 
Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2015, samt 
utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjons revisjonsutøvelse. Vi 
mener årsregnskapet 2015 er revidert på betryggende måte.  
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 
revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
Trine Wollum 
Leder av kontrollutvalget 
 
 
Kopi: Formannskapet 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

  2016/5282 Erik Nafstad,  28.04.2016 

 
 
Svar på revisjonsbrev nummer 9 - Årsregnskapet 2015 

 

Viser til nummerert brev av 18.04.16. 

I vedtakspunkt 5.1 i budsjettvedtaket den 10.12.2014 har kommunestyret vedtatt at resultatet 

av driften av de kommunale utleieboligene inkludert kommunal husleiestønad, skal føres mot 

fond 2.5611.004. 

Avsetningen ble i 2015 større enn tidligere år, og dette ble derfor særskilt kommentert i note 

12 til regnskapet slik det er referert i revisjonsbrevet.  

Vi hadde ikke full oversikt over resultatet i driften før etter at frist for å legge fram saker til 

politisk behandling i 2015, var passert. Rådmannen vurderte det som viktig å gjennomføre 

avsetning i samsvar med budsjettvedtaket punkt 5.1. 

Når det er vist til behov for dekning av tomgangsleie i Kjerulfsgate og kjøp av 

flyktningeboliger er dette å oppfylle intensjonen og vedtak i kommunestyret.  

 
 

Med hilsen 
  
Erik Nafstad 
Økonomidirektør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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UNDERSØKELSE 

EIENDOMSSKATT OG RENOVASJONSGEBYR 

 

SKEDSMO KOMMUNE 

MAI 2016 

 





ROMERIKE REVISJON IKS 

 

INNHOLD 

1 Bakgrunn og formål 4 

2 Dokumentasjon og metodisk tilnærming 6 

3 Sammenstilling av lister eiendomsskatt og renovasjon 8 

3.1 Betaler renovasjonsabonnenter også eiendomsskatt? (renovasjonsliste 

mot eiendomsskatteliste) 8 

3.2 Betaler de som er utlignet eiendomsskatt også renovasjonsgebyr? 

(eiendomsskatteliste mot renovasjonsliste) 11 

3.3 Matrikkelen som grunnlag for årsavgift vann- og avløp 13 

3.4 Oppsummering 13 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT OG RENOVASJONSGEBYR Side 4 

 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Skedsmo kommune innførte eiendomsskatt i 2005. Eiendomsskattelova krever retaksering innen 10 

år når eiendomsskatten blir vedtatt videreført. Kommunestyret vedtok høsten 2014 at 

eiendomsskatten skal videreføres, og at takseringen skulle skje i egen regi. Retakseringen ble 

gjennomført i 2014.  

 

I et notat fra rådmannen til kontrollutvalget i Skedsmo av 28.1.2016 beskrives retningslinjer og 

rammer for takseringsarbeidet, hvordan takst fastsettes og behandlingen av klager. Det 

fremkommer av rådmannens notat at totalt 10,8 prosent (1397 av 12 988) klagde på 

eiendomsskatten i 2015. Ifølge notatet skal det legges frem en evalueringssak for kommunestyret 

om omtaksering av eiendomsskatten i Skedsmo.1  

 

I kontrollutvalgets møte 8.2.2016 (sak 3/16) om nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, bestilte utvalget 

en forundersøkelse fra revisjonen på matrikkelen og selvkostområde. Utvalget ville avvente 

rådmannens egenevaluering og komme tilbake til drøfting av eventuell forvaltningsrevisjon på 

området. Revisjonen ble ifølge utvalgets vedtak bedt om å gjennomføre en undersøkelse der 

eiendomsskattelistene, matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik. 

 

I kontrollutvalgets møte 15.3.2016 (sak 17/16) orienterte revisjonen om metodisk opplegg for 

gjennomføring av undersøkelsen. Revisjonen foreslo å gjennomføre undersøkelsen ved å 

sammenstille liste over alle som betaler renovasjon med matrikkel/eiendomsskatteliste, samt 

sammenstille matrikkel/eiendomsskatteliste med renovasjon. Kontrollutvalget sluttet seg til dette. 

 

Formål og avgrensning av undersøkelsen 

Formålet er å undersøke om Skedsmo kommune sikrer at de som skal betale eiendomsskatt og 

renovasjonsgebyr faktisk gjør dette. 

 

Undersøkelsen har to problemstillinger:  

1. Blir alle bolig- og hytteeiendommer som er skattepliktige til eiendomsskatt utfakturert 

eiendomsskatt?  

2. Blir alle husholdninger som skal betale renovasjonsgebyr utfakturert renovasjonsgebyr? 

 

I kontrollutvalgets møte 15.3.2016, kom det frem at utvalget også ønsket å få belyst betydningen 

ekstra boareal som ble oppdaget i forbindelse med retakseringen i 2014 har hatt for størrelsen på 

årsavgift på vann- og avløp. Utvalget ønsket i tillegg å få opplyst om det har vært klager i den 

forbindelse. Revisjonen har derfor også undersøkt dette. 

 

                                                

 

 
1
 Ifølge notatet skulle saken legges frem for kommunestyret 11. mai 2016. Fremleggelsen er utsatt. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT OG RENOVASJONSGEBYR Side 5 

 

Undersøkelsen er avgrenset til eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, samt renovasjon på 

husholdningsavfall. Eiendomsskatt for næringsvirksomhet, verker- og bruk m.m., samt 

næringsavfall, er dermed ikke en del av undersøkelsen. 
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2 DOKUMENTASJON OG METODISK TILNÆRMING 

Figuren under viser organiseringen av teknisk sektor i Skedsmo kommune. 
 

 
 
Dokumentasjon fra kommunen 

Revisjonen gjennomførte 3.3.2016 et oppstartsmøte med kommunaldirektør og representanter for 

avdelingene innenfor teknisk sektor, med unntak av driftsavdelingen.  

 

Revisjonen ba i epost av 10.3.2016 om dokumentasjon knyttet til eiendomsskatt og selvkost. 

Revisjonen mottok linker til aktuell dokumentasjon fra geodataavdelingen og skriftlige redegjørelser 

fra byggesaksavdelingen og kommunalteknisk avdeling.  

 

Revisjonen fikk videre oversendt i Excel-format offentlig utlagt eiendomsskatteliste for boliger og 

fritidsboliger datert 29.2.2016, samt liste over husholdningsabonnenter på renovasjon pr. 29.2.2016. 

 

I epost av 18.4.2016 ba revisjonen teknisk sektor om skriftlig tilbakemelding på noen avsluttende 

spørsmål knyttet til undersøkelsen. Revisjonen mottok svar 21.4.2016. 

 

I møte med teknisk sektor 25.4.2016 presenterte revisjonen faktagrunnlaget i undersøkelsen. Et 

utkast til rapport ble forelagt rådmannen til uttalelse 27.4.2016. Kommunen svarte i epost av 

2.5.2016 at den ikke hadde merknader til rapporten. 

Metode for sammenstilling av lister 

I den offentlig utlagte eiendomsskattelisten for boliger, fritidsboliger og tomter er det 13 189 enheter. 

I renovasjonslisten for husholdninger er det 9 075 enheter. Årsaken til at antall enheter i de to 

listene ikke samsvarer, skyldes at renovasjonslisten i stor grad har en linje/enhet for hele 
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borettslaget/sameiet, mens eiendomsskattelisten har en linje/enhet for hver enkelt enhet. I tillegg er 

det oppført skattepliktige tomter i eiendomsskattelisten. Ubebygde tomter har ikke 

renovasjonsgebyr. 

 

Revisjonen sammenstilte listene med utgangspunkt i gårds- og bruksnummer i begge listene, med 

bruk av «finn rad»-formel i Excel. Formelen gjør det mulig å finne avvik mellom to datasett på 

bakgrunn av felles data i begge datasettene (i dette tilfellet gårds- og bruksnummer). Det ble gjort 

tre «finn rad»-kjøringer, som ble kvalitetssikret av to ansatte i revisjonen:  

 

 Kjøring nr. 1: Listen over betalende renovasjonsabonnenter på husholdninger ble 

sammenholdt med offentlig eiendomsskatteliste 2016. Formålet var å identifisere 

tilfeller der det ble betalt renovasjonsgebyr, men ikke eiendomsskatt. Dette var med 

andre ord en kontroll på hvor komplett eiendomsskattelisten er. 

 

 Kjøring nr. 2: Avvikene fra kjøring nr. 1 ble sammenholdt med kommunens 

fritakslister for eiendomsskatt, for å korrigere for de eiendommene som er fritatt for 

eiendomsskatt. 

 

 Kjøring nr. 3: Den offentlige eiendomskattelisten ble sammenholdt med listen over 

utfakturerte renovasjonsgebyrer for husholdninger. Formålet var å identifisere tilfeller 

der det ble betalt eiendomsskatt, men ikke renovasjonsgebyr. Dette var med andre 

ord en kontroll på hvor komplett renovasjonslisten er. 

 

Etter de tre kjøringene foretok revisjonen selv en gjennomgang av avvikene, dvs. de som ikke 

betaler eiendomsskatt, men renovasjonsavgift, og de som ikke betaler renovasjonsavgift, men 

eiendomsskatt. Etter revisjonens egen gjennomgang av avvikene, ble det avtalt med teknisk sektor 

at revisjonen og teknisk sektor sammen skulle gå gjennom avvikene i teknisk sektors fagsystemer.  

 

Det ble gjort en gjennomgang med kommunen av hvert enkelt avvik for begge de to 

problemstillingene i undersøkelsen. Gjennomgangen ble gjennomført ved at to ansatte fra teknisk 

sektor, og en ansatt i revisjonen gjennomgikk avvikene på storskjerm ved hjelp av kommunens 

fagsystemer.  

 

Revisjonen har i sin undersøkelse tatt utgangspunkt i kommunens egne lister knyttet til 

eiendomsskatt og renovasjon. Listene er kontrollert opp mot informasjon i teknisk sektors egne 

fagsystemer. Revisjonen tar derfor forbehold om at det kan være feil eller manglende oppdateringer 

i systemene, som kan påvirke både registreringen av avvik og forklaringer på disse.  
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3 SAMMENSTILLING AV LISTER EIENDOMSSKATT OG 

RENOVASJON 

I avsnittene nedenfor gjøres det nærmere rede for resultatene av sammenstillingene som er gjort av 

offentlig eiendomsskatteliste og liste over betalende renovasjonsabonnenter. 

 

Gjennomgangen som ble gjort sammen med kommunen ble gjennomført ved at avvikene ble 

sammenholdt med opplysninger i følgende fagsystemer hos teknisk sektor: 

 

 Web matrikkel. Matrikkelen er et offisielt landsdekkende register med oversikt over fast 

eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Statens kartverk er eier av registeret og 

hver enkelt kommune er matrikkelfører. 

 Komtek. Fagsystem hvor fakturagrunnlagene for kommunale avgifter og eiendomsskatt 

legges inn. 

 ESKATT. Forvaltningssystem for eiendomsskatt.  

 Ephorte. Kommunens sak- og arkivsystem. Her ligger bl.a. brev til innbyggerne om 

kommunal avgifter og eiendomsskatt. 

 Gårdskart 

 

3.1 Betaler renovasjonsabonnenter også eiendomsskatt? (renovasjonsliste 

mot eiendomsskatteliste) 

Sammenstillingen av renovasjonsbetalerliste mot eiendomsskatteliste ble gjennomført først. De 

gårds- og bruksnumrene som betaler renovasjon, men ikke eiendomsskatt, ble i neste omgang 

kontrollert opp mot lister over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt. 

Skedsmo kommune har egne lister over eiendommer som er fritatt etter eigedomskattelova. 

Nedenfor gjengis de mest relevante fritaksbestemmelsene etter eigedomskattelova §§ 5 og 7. 

 

 §5a. Eiendommer som er eid av staten 

 §5b. Jernbane 

 §5c. Kyrkjer 

 §5d. Eigedomar som kommunen sjølv eig 

 §5h. Landbruk 

 §5j.  Naturvern 

 §7a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune,     eit 

fylke eller staten 
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 §7b. Bygning som har historisk verde2 

 §7c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 

år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 

kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.3 

 §28 Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten 

vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.4 

 

Avvikene etter sammenstillingen ble kontrollert opp mot følgende informasjon: 

 

 Kommunens fritakslister for eiendomsskatt. 

 Opplysninger i matrikkelen om tidspunkt for når bolig er tatt i bruk og om foreligger 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Denne kontrollen ble blant annet gjort for å se om 

det er snakk om nybygg med tre års fritak for eiendomsskatt. 

 Opplysninger i ESKATT-kundekart om det er opprettet besiktigelsespunkt i forbindelse med 

befaring for retakseringen høsten 2014. Alle eiendommer skal ha besiktigelsespunkt. 

 Når det gjelder borettslag kan det være flere renovasjonsavtaler på hvert gårds- og 

bruksnummer, og eiendomsskatt på kun ett gårds- og bruksnummer. 

 Duplikater gårds- og bruksnummer i renovasjonsliste 

 Om eiendommen er taksert i ESKATT-kunde og Ephorte. 

 Om takst er vedtatt i sakkyndig nemnd. 

 Om det ligger skatteseddel i Ephorte. 

 Om skatteseddel-fil ligger på riktig område. 

 Om det er foretatt deling og seksjonering av en eiendom, noe om medfører at gårds- og 

bruksnummeret mangler på skattelisten. 

 Om gårds- og bruksnummer er sammenføyd. 

 Landbrukseiendommer, der våningshus og eventuelle eneboliger kan ligge på næringsliste. 

 Revet bolig/fritidsbolighus, som ikke skal ha renovasjon, men der huseier ofte glemmer å 

melde gjennomført rivning og fortsatt står med renovasjonsavtale i kommunens systemer. 

 

I tabellen på neste side har revisjonen sammenfattet resultatene av sammenstillingen, etter 

gjennomgangen som ble gjennomført sammen med to ansatte i geodataavdelingen. 

                                                

 

 
2
 Historiske bygninger og kulturminner i hele landet er registrert i SEFRAK-registeret som forvaltes av 

Riksantikvaren. Kilde: www.riksantivaren.no 
3
 Skedsmo kommune har vedtatt tre års fritak for nybygde boliger. Eksempel: Har boligen fått ferdigattest i 

2013, får skatteyter fritak for eiendomsskatt i årene 2014, 2015 og 2016. 
4
 I norsk lovkommentar begrunnes regelen med at fordi eiendomsskatten er en objektskatt, kan det være 

urimelig å kreve inn skatten uten å ta hensyn til eierens skatteevne eller økonomi. I prp. understrekes det at 

nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetsgrunner bare er aktuelt rent unntaksvis, og at det som oftest vil 

være tilstrekkelig å innvilge utsettelse etter § 25 annet ledd. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket 

økonomi som følge av sykdom. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19750606z2D29z2EzA725
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 Sammenstilling etter kjøring 1 og 2. Betaler renovasjonsavgift, ikke eiendomsskatt 

Antall avvik 

etter to 

kjøringer 

(total 13 189) 

Antall avvik  

korrigert for 

fritatte 

eiendommer 

Forklaringer på avvik etter korrigering 

265 92 Har besiktigelsespunkt, ikke taksert (bygning) 43 

  Har besiktigelsespunkt, ikke taksert (tomt) 20 

  Ikke besiktigelsespunkt 18 

  Ikke taksert, næringseiendom 5 

  Taksert, ikke vedtatt skattetakst 2 

  Taksert, ikke produsert skatteseddel 2 

  Ikke besiktigelsespunkt, taksert 2 
 

 
Tabellen viser at det er 92 tilfeller hvor eiendommen er skattepliktig, men der eier av gårds- og 

bruksnummeret ikke faktureres eiendomsskatt av kommunen. De tre første forklaringene dekker 81 

av totalt 92 avvik. Den vanligste forklaringen er at eiendommene ikke er taksert, noe som kan 

omfatte både bygninger og tomter (63 tilfeller). At eiendommen ikke har besiktigelsespunkt (18 

tilfeller), innebærer at det ikke ligger informasjon på eiendommen knyttet til befaringene kommunen 

gjennomførte i 2014. På alle eiendommene skulle det opprettes besiktigelsespunkt med informasjon 

om eiendommene, som igjen skulle utgjøre grunnlaget for taksering.  

 

To avvik skyldes at det er ikke vedtatt skattetakst. To avvik skyldes at det ikke er laget skattseddel. 

Det er også to avvik knyttet til manglende besiktigelsespunkt, men hvor eiendommene er taksert. 

Informasjon fra kommunen om retakseringen i 2014 

For å undersøke om alle skattepliktige eiendommer i matrikkelen er utfakturert eiendomsskatt, har 

revisjonen sammenstilt oppdatert liste over renovasjonsabonnenter med den offentlig utlagte 

eiendomsskattelisten.  

 

Etter at sammenstillingen var gjennomført, opplyser kommunen i epost av 21.4.2016 at basert på 

opplysninger registrert i matrikkelen ble det etter omtakseringen i 2014 laget en oversikt over 

eiendommer som ikke var blitt behandlet. Denne oversikten inneholdt ifølge kommunen 869 

eiendommer som var kandidater for å skulle takseres i løpet av 2015. Kommunen opplyser videre at 

på grunn av den store mengden klager i 2015, kombinert med manglende kapasitet både i 

nemndene og administrasjonen, rakk man kun å fastsette takst på 355 av disse eiendommene i 

2015. Av en rest på totalt 514 eiendommer ble 365 eiendommer gjennomgått, men ikke taksert av 

sakkyndig nemnd. Disse vil ifølge kommunen bli behandlet i 2016. 

 

På spørsmål fra revisjonen om det etter omtakseringen i 2014 er gjort kontroll av om alle boliger og 

fritidsboliger belastes eiendomsskatt som de skal, svarer kommunen at den har to løpende 

kontroller: én for sjekk av samsvar mellom vedtatte takster og matrikkelen, og én for å fange opp 
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endringer i matrikkelen. Kontrollene utføres jevnlig for å sikre at alle endringer i bolig- og 

fritidsboliger takseres. Skedsmo kommune forholder seg i opplysninger registrert i matrikkelen, og 

vil i løpet av 2016 gå igjennom restanselisten over eiendommer som ikke har fått vedtatt takst i 

forbindelse med omtakseringen.  

 

3.2 Betaler de som er utlignet eiendomsskatt også renovasjonsgebyr? 

(eiendomsskatteliste mot renovasjonsliste) 

I renovasjonsforskriften5 til Skedsmo kommune § 4 er det følgende definisjon på husholdningsavfall: 

Med husholdningsavfall forstås i disse forskrifter avfall fra boliger, hytter, fritidshus og lignende 

definert som private husholdninger, dvs. boliger som i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile 

og anledning til matstell. 

Avvikene etter sammenstillingen ble kontrollert opp mot følgende informasjon: 

 

 Felles renovasjonsavgift borettslag. Avtalen om renovasjon kan ligge på et annet gårds- og 

bruksnummer 

 Renovasjonssamarbeid mellom enkeltboliger 

 Bolig meldt ubebodd eller revet/brann, flom o.l. 

 Folkeregisteret 

 Garasje/tilleggsparsell. Renovasjonsavtalen ligger på bolig med annet gårds- og 

bruksnummer. 

 Betaler renovasjonsavgift/kommunale avgifter til annen kommune. 

 

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i 

kommunene på nedre romerike. ROAF hadde i perioden 2014-2015 en gjennomgang for å 

kontrollere at abonnentene blir fakturert korrekt renovasjonsgebyr. ROAF kontrollerte 

søppeldunkene opp mot hva abonnentene blir utfakturert. Resultatet av gjennomgangen ble 

gjennomgått med Skedsmo kommune, som utsteder fakturaene på kommunale avgifter. 

Fakturagrunnlaget i fagsystemet Komtek ble endret for de abonnentene hvor de faktisk utplasserte 

søppeldunkene ikke var i samsvar med hva som ble utfakturert i kommunens fagsystem.  

 

I tabellen på neste side har revisjonen sammenfattet resultatene av sammenstillingen, etter 

gjennomgangen som ble gjennomført sammen med to andre ansatte i geodataavdelingen. 

 

 

 

                                                

 

 
5
 Renovasjonsforskrift for Skedsmo kommune. Vedtatt av kommunestyret 23.mars 1994. Endret ved vedtak 

av kommunestyret 16.02.05 
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 Sammenstilling etter kjøring 3. Betaler eiendomsskatt, ikke renovasjonsgebyr 

Antall avvik 

etter kjøring 

(total 9 075) 

Antall avvik  

etter 

korrigeringer 

Forklaringer på avvik etter korrigeringer 

403 88 Fritidsboliger, betaler ikke renovasjonsavgift 57 

  Kontrollert av ROAF, mangler 

renovasjonsbeholder 17 

  Har renovasjonsbeholder, ikke registrert hos 

kommunen 8 

  Betaler eiendomsskatt, ikke kommunale avgifter 1 

  Uavklart 5 
 

 

 
Tabellen viser at det til sammen er 88 tilfeller hvor husholdninger, som betaler eiendomsskatt, ikke 

utfaktureres renovasjonsgebyr av kommunen. De fleste (57) er fritidsboliger. Det er 17 

husholdninger som ikke er registrert med renovasjonsbeholdere. 8 husholdninger er registrert med 

renovasjonsbeholdere, men utfaktureres ikke renovasjonsgebyr. I tillegg er det én husholdning som 

hverken er utfakturert vann- og avløp (septik), feiegebyr eller renovasjon.  

 

For 5 husholdninger hvor det er uavklart hvorvidt disse skal utfaktureres renovasjonsgebyr. Disse 

må eventuelt undersøkes nærmere for å avklare om de skal utfaktureres renovasjonsgebyr. 

Informasjon fra kommunen om fritidsboliger 

Revisjonens sammenstilling viser at den største andelen som betaler eiendomsskatt, men ikke 

renovasjonsgebyr, er fritidsboliger. I epost fra revisjonen av 18.4.2016 ble kommunen spurt om 

årsaker til at det ikke utfaktureres renovasjonsgebyr for fritidsboliger. 

 

Kommunen svarer i epost av 21.4.2016 at det frem til nå ikke har vært et kommunalt 

renovasjonstilbud til fritidsboliger, og at de derfor ikke belastes gebyr. Kommunen peker på at 

mange av fritidsboligene i kommunen ligger på Solberg. Kommunen er i gang med et prosjekt på 

Solberg for å legge vann- og avløpsledninger, samt å opprette kommunal standard på veiene i 

området. I den forbindelse antar kommunen at det vil bli søkt om bruksendring på en del av 

fritidsboligene, og at disse kommer inn under en kommunal ordning.  

 

Kommunen opplyser videre at det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å opprette returpunkter 

for resterende fritidsboliger. Eventuelt må punktet fjernes fra forskriften. 
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3.3 Matrikkelen som grunnlag for årsavgift vann- og avløp 

I epost fra revisjonen av 30.3.2016 ble kommunen spurt om hvorvidt endringene i boareal på 

enkelte eiendommer, som følge av retakseringen i 2014, har medført tilsvarende endret 

fakturagrunnlag for abonnenter som får faktura på stipulert årsgebyr for vann- og avløp.  

 

Kommunen svarer i epost av 31.3.2016 at endret boareal som følge av omtakseringen av 

eiendomsskatt fra 2015 ennå ikke har medført endret fakturagrunnlag for abonnenter som får 

faktura på vann- og avløp basert på stipulert forbruk. For å sikre likebehandling vil dette bli utført i 

løpet av 2016 når klagebehandlingen for eiendomsskatt er ferdigstilt. Skedsmo kommune har 

oversikt over hvilke eiendommer det gjelder og hvor store endringene i areal er for hver bygning.  

 

Hvilket utslag i endret gebyr dette får for hver enkelt abonnent er ifølge kommunen avhengig av 

flere forhold, bl.a. er gebyrregulativet for vann- og avløp bygget opp etter arealintervaller. En 

endring i boareal gir dermed nødvendigvis ikke endring i vann- og avløpsgebyret. De fleste 

husstander i kommunen skal etter planen gå over til vannmålere innen 2018, for disse vil ikke 

endring i boareal ha noen betydning. 

  

Revisjonen spurte også om kommunen har mottatt klager knyttet til at abonnenter har fått endret 

fakturagrunnlag på bakgrunn av endret boareal. Ifølge kommunen forekommer dette normalt ca. 2 til 

3 ganger pr. år. Dette gjelder i følge kommunen i hovedsak abonnenter hvor 

tiltaket/byggesaksvedtaket ikke er utført. I disse tilfellene krediteres beløpet. Det sendes p.t. ikke ut 

eget brev om endringen i fakturagrunnlaget. 

3.4 Oppsummering 

Med bakgrunn i vedtaket i kontrollutvalget i Skedsmo 15.3.2016 har revisjonen gjennomført en 

undersøkelse av om kommunen sikrer at de som skal betale eiendomsskatt og renovasjonsgebyr 

faktisk gjør dette. Undersøkelsen er gjort ved å sammenstille kommunens lister over 

renovasjonsabonnenter og den offentlig utlagte eiendomsskattelisten for 2016. Avvikene som 

fremkom etter sammenstillingene ble kontrollert opp mot opplysninger i kommunens egne 

fagsystemer.  

 

Undersøkelsen viser at ikke alle skattepliktige eiendommer blir utfakturert eiendomsskatt (92). 

Revisjonen har i etterkant av sammenstillingen av renovasjons- og eiendomsskattelistene fått 

opplyst fra kommunen at det er flere skattepliktige eiendommer som ikke er utfakturert 

eiendomsskatt etter retakseringen i 2014. Revisjonen har fått oversendt fra kommunen en oversikt 

over disse eiendommene. Dette utgjør i alt 514 eiendommer, hvorav 365 eiendommer skulle vært 

taksert av sakkyndig nemnd. Disse vil i følge kommunen bli behandlet i 2016. 

 

 

Undersøkelsen viser videre at ikke alle eiendommer blir utfakturert renovasjonsgebyr for 

husholdningsavfall (88), hvorav 57 er fritidsboliger. Kommunen opplyser at det frem til nå ikke har 
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vært et kommunalt renovasjonstilbud til fritidsboliger, og at de derfor ikke er belastet 

renovasjonsgebyr. 

 

  

 

Jessheim 3.5. 2016  

 
 

 

 











KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Mai 2016 

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 

Møte i Kjerulfsgate  
38 Frivilligsentralen 

 Orientering fra rådmannen om omregulering i Sobergområdet samt

kommentar til henvendelse.

 Forvaltningsrevisjonsrapport på opplæringsområdet ref sak 35/15.

 Referater

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets

risikovurdering

 Overordnet analyse selskapskontroll

 Habilitet i kontrollutvalget.

 Sak om kontroll fra Skatteetaten

 Rapportering fra revisjonen.

 Besøk Kjerulfsgate.

9. mai
Kl. 8 – 12 

 

 Referater

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015.

rådmann Torstein Leiro og økonomidirektør Erik Nafstad stiller.

 Revisjonsbrev nr. 9 Årsregnskapet 2015

 Undersøkelse – matrikkelen og selvkostområde.

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

 Rapportering fra revisjonen

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets

vesentlightesvurdering

 Eventuelt.

20. juni
Kl. 8 - 12 

 Presentasjon av NRBR

 Referater

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus -

kontrollutvalget ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er

fulgt opp før sommeren 2016.

 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.

 Oppfølging av undersøkelse Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast

 Rapportering fra revisjonen.

12. september

Kl. 16 

 Orientering fra barnervernleder om barnevernet i Skedsmo.

 Referater

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020

 Plan for forvaltningsrevisjon

 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 analyse og plan for selskapskontroll

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016

28. november

Kl. 16 

 Oppfølging av FR om eiendom.

 Referater.

 Årsplan 2017.

 Rapportering fra revisjonen.

Ikke berammet  Sak om korrupsjon.

 Oppfølging av tilsyn på samhadling, se sak 17/18. Orientering fra

rådmannen knyttet til Fylkesmannens tilsyn med samhandling om

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

utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo 

kommune 2015. 

2017 
 
 

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

første møte). 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO 2016 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Oppfølgi 
ng 

Behandlet Ferdig 

8.2.16 
1/16 

Overordnet analyse - samtale med 
ordfører 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til 
innspill gitt i møtet 

 

2/16 
Årlig orientering om kommunens 
behandling av tips og varsler Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

3/16 Drøfting av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse der 
eiendomskattelistene, matrikkelen og selvkostområde sammenstilles 
med tanke på avvik. 

Utskrift 
sendt 9.2.16 

4/16 
Henvendelse angående 
omregulering av eiendom 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om omregulering av 
eiendom i Solbergområdet i neste møte. Utvalget ber også om 
rådmannens kommentar til henvendelsen. 

Utskrift og 
innkalling 
sendt 9.2.16 

 

5/16 
Årsrapport Skedsmo 
kontrollutvalg 2015 

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

Utskrift 
sendt 9.2.16 

K-styret 
2.3.16 sak 

16/22 
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6/16 
Overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi 
for regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune 
til orientering. 

 

7/16 
Engasjementsbrev fra Romerike revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.  

8/16 Rapportering fra revisor Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.  

9/16 Referater 
Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate Saken tas til 
orientering 

 

10/16 Eventuelt Ingen vedtak  
15.3.2016 

11/16 Orientering om omregulering i 
Solbergområdet mv. 

Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av 
eiendom til behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens 
informasjon til orientering. 

 

12/16 Forvaltningsrevisjon - Tilpasset 
opplæring Skedsmo 

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten 
Tilpasset opplæring til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

• Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til
opplæringslovens begrep og krav og tydeliggjøre og
presisere «tilpasset opplæring» i systemer og rutiner for
oppfølging av skolene.

• Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å
legge til rette for at alle skoler skal lykkes med tilpasset
opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger.

• Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet
med å følge opp rapporten våren 2017.

 

13/16 
Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon - drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber 
sekretariatet jobbe videre. 

 

14/16 Overordnet analyse for 
selskapskontroll  

Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for 
arbeidet med overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 

 

15/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
16/16 Kontrollrapport 2015 - Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 

17/16 Rapportering fra revisor 
Saken tas til orientering 

Utskrift
 sendt 
15.3.16
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18/16 Referater 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til 
Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015.  

  

19/16 Eventuelt Ingen vedtak  
ok 

_ 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 81 621 762 81 000 000 75 200 483 137 368 466 141 100 000 131 691 679 

Avvik i kroner 621 762 6 421 279 -3 731 534 2 376 787 

Avvik i prosent 0,8% 8,5% -2,6% 4,3% 

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

Skatteinngang 53 194 621 53 100 000 49 275 323 90 782 951 92 150 000 87 690 828 

Avvik i kroner 94 621 3 919 298 -1 367 049 3 092 123 

Avvik i prosent 0,2% 8,0% -1,5% 3,5% 

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

Skatteinngang 117 515 694 112 200 000 106 562 952 199 572 411 196 915 000 187 172 304 

Avvik i kroner 5 315 694 10 952 742 2 657 411 12 400 107 

Avvik i prosent 4,7% 10,3% 1,3% 6,6% 

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

Skatteinngang 254 130 916 256 000 000 235 649 638 434 636 032 445 500 000 412 204 312 

Avvik i kroner -1 869 084 18 481 278 -10 863 968 22 431 720 

Avvik i prosent -0,7% 7,8% -2,4% 5,4% 

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

Skatteinngang 80 436 719 80 200 000 72 843 082 140 429 968 140 200 000 125 979 926 

Avvik i kroner 236 719 7 593 637 229 968 14 450 042 

Avvik i prosent 0,3% 10,4% 0,2% 11,5 % 

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

Skatteinngang 20 274 314 17 180 000 18 669 796 34 354 007 29 130 000 31 624 989 

Avvik i kroner 3 094 314 1 604 518 5 224 007 2 729 018 

Avvik i prosent 18,0% 8,6 % 17,9 % 8,6 % 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

231 44 11 227 492 2 363 309 

Skedsmo kemnerkontor     mars 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 



 

 

 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 202 072 472 767 612 500 -139 733 

Gebyr inkasso 43 490 147 614 105 000 42 614 
 

 
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 55 615 136    

Hittil i år 206 3 242 507 99 1 021 192 82 % 

 

 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 

 Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i andre 

kommuner 

Innbetalt forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 68 833 63 292 14 016 12 852 575 164 4 987 5 364 

Fet 40 817  38 832  12 812  10 935  3     144 4 164  3 610 

Nittedal 60 216 52 105 58 377 55 219 330 332 8 760 8 074 

Skedsmo 30 505 25 821 228 825 212 900 778 1 578 15 950 15 753 

Sørum 54 402 47 048 25 724 25 566 67 89 7 221 6 453 

Eidskog 12 613 11 479 8 340 7 658 80 123 1 817 1 823 

 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 

  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 95,3 84,7 99,8 99,6 98,5 

0228 Rælingen 96,0 84,8 99,9 99,7 98,2 

0231 Skedsmo 95,8 89,8 99,8 99,7 99,1 

0226 Sørum 97,9 91,1 99,7 99,6 99,2 

0233 Nittedal 97,6 92,4 99,8 99,7 98,2 

0420 Eidskog 96,2 90,3 99,7 99,5 99,9 

∑ Kemnerkontoret   96,5 % 88,6 % 99,8 % 99,7 % 98,6 % 

0229 Enebakk 97,1 88,6 99,8 99,6 99,3 

0230 Lørenskog 97,4 87,6 99,9 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 97,1 88,2 99,9 99,8 98,7 

 
 

Resultatet for innfordringen er god for alle skattearter med unntak av restskatt 2014 for Fet og 
Rælingen. Dette skyldes enkelte saker med store restanser. 

 



 

 

 
 
Endring foreløpige fordelingstall for inntektsåret 2016. 
 
Fordelingstallet er fordelingen av skatt mellom skattekreditorene kommune, fylke, stat og 
folketrygden. Nye fordelingstall for 2016 er høyere enn tilsvarende tall for 2015. 

 
kommune Nytt fordelingstall i % tidligere fordelingstall i % 

0227 Fet                                   30,12                                       28,57 

0228 Rælingen                                   29,78                                       28,27 

0231 Skedsmo                                   30,21                                       28,81 

0226 Sørum                                  30,08                                       28,73 

0233 Nittedal                                  30,27                                       28,61 
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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. 

Overordnet 
analyse 2016 
- 2020 
Kontrollutvalget i Skedsmo 
kommune 

Romerike kontrollutvalgsekretariat 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 
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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 utgangspunktet 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 
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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 
Innspillene som er samlet inn i forbindelse med den overordnede analysen er systematisert og 
fremstilt i dette dokumentet. Dokumentet er ment som et grunnlag for kontrollutvalget for å velge ut 
og prioritere forvaltningsrevisjonsprosjekter, og er et arbeidsdokument for utvalget. Det er på ingen 
måte en uttømmende beskrivelse eller opplisting av alle riski og vesentlighet, og perspektivet er som 
sagt overordnet. 

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

årsregnskap. 
• SSBs KOSTRA-database  
• Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 
• Innspill fra gruppeledere 
• Innbyggerundersøkelsen 2015, DIFI 
• Folkehelseprofil for Skedsmo fra Folkehelseinstituttet. 

  

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

 

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 

 

Rådmannen

Utdanningssektoren Helse- og sosial 
sektoren Teknisk sektor Kultursektoren

Sentraladm.
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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 
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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 folkehelse. 

Kontrollutvalgets fokus i forrige periode  
I 2013 fikk kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon på introduksjonsordningen 
for flyktninger. Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i september 2014 og 2015, og alle 
avvik er lukket. 

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.  
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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 har bestilt en undersøkelse på området. 

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 forrige periode 
Utvalget har fått gjennomført en forvaltningsrevisjon på Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold som vil bli fulgt opp i 2016. 

Utdanningssektoren 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 
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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.  
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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 forrige periode 
Kontrollutvalget får en forvaltningsrevisjon på tilpasset opplæring til behandling i marsmøtet 
2016. 
 

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:
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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 
2014 

 2012 2013 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. 



 

13 
 

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 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
• Forvaltningsrevisjon på tildeling av sykehjemsplasser i 2011. 
• 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.  

• Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen om forebyggende tiltak i 
arbeidet med barn og unges psykiske helse september 2014. 

• Kontrollutvalget har fulgt opp kommunens rapportering til Fylkesmannen halvårlig. 
Barnevernleder har også orientert utvalget. 
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Kultursektoren 
I rådmannens forslag til 2016 budsjett er midlene fordelt på denne måten: 

 

Rådmannen peker ikke på særskilte utfordringer i handlingsprogrammet i denne sektoren. 
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Teknisk sektor 
Teknisk sektor har sine hovedoppgaver innen vann, avløp og renovasjon, byggesaksbehandling, areal-
/bebyggelsesplaner og geografisk informasjon.  

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 
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Kontrollutvalgets fokus i forrige periode 
Kontrollutvalget har på bakgrunn av henvendelse til utvalget bestilt en undersøkelse om 
Oppfølging av ulovlig bruk av eiendom som vil bli fulgt opp i 2016. 

Dialog med rådmannen 
I møte med kontrollutvalget 15.12.15 pekte rådmannen på følgende utfordringer: 

• Gjennom flere år har kommunen presset tjenesteleveransene innenfor knappe rammer. Det 
brukes mye energi på å holde budsjettet gjennom året. Rådmannen peker på at kommunen 
bør skaffe seg større handlingsrom i budsjettet. 

• Høye utgifter til sosialomsorg via NAV  
• Flyktninger – usikkerhet knyttet til bosetting. 
• Eldrebølgen: økte kostnader ved overliggerdøgn Ahus og økt behov for sykehjemsplasser. 
• 25 ulike samarbeidsordninger beskrevet i eiermeldingen. Krevende styringsbilde. 

 

 På spørsmål om gjennomføringsrisiko pekte rådmannen på: 
• Det er et stort trykk på teknisk for at de skal klare å oppfylle de beslutningene K-styret har 

satt for gjennomføring av oppgradering av vann og avløpsnettet. De fikk redusert budsjett i 
2016 for å kunne ta seg inn igjen og komme i kapp men planer. 

• Sosial: Må inn tidligere å habilitere, rehabilitere og holde brukerne nede i omsorgstrappen. 
Kommunen får brukere med større medisinsk behandlingsbehov enn før fra Ahus. Der det 
skulle være rask gjennomstrømming blir fylt opp av langtidsboende på Skedsmotun. 
Kommunen betaler for overliggere og kjøper sykehjemsplasser i andre kommuner.  

• Ressurskrevende familier som flytter til kommunen kan utgjøre en risiko. 
 

På spørsmål om hvilken intern risiko ift. gjennomføringskraft som er mest fremtredende peker 
rådmannen på kvalitet på ledelse i alle ledd. Fokus på utvikling av gode ledere er en kritisk faktor.  

Dialog med ordfører 
I møte med kontrollutvalget 8.2.16 pekte ordføreren på følgende utfordringer: 

• Mottak av flere flyktninger. Sektoren har vært svært omstillingsvillig. Måten 
administrasjonen følger opp vedtak på er god. Det knytter seg usikkerhet til kostnader. 

• Teknisk sektor har ambisjoner om omstilling. Planene er ambisiøse, og en ser for seg 
usikkerhet knyttet til om tiltakene lar seg gjennomføre på så kort sikt som ønsket og planlagt. 

• Helse: Omstilling med kulturendring må snus fra tunge behandlingstjenester til forebyggende 
tjenester. Her er vi ikke i havn, men sektoren er på hugget. Store investeringer gjøres på 
sektoren. 

 

Innspill fra gruppelederne 
Kontrollutvalget har bedt om innspill til arbeidet fra gruppelederne i Skedsmo. De ble bedt om å  

1. Vurdere innenfor hvilken sektor de anser det mest viktig å iverksette forvaltningsrevisjon 
rangert fra 5 til 1, og  

2. Hvor fokus for en eventuell forvaltningsrevisjon bør rettes. 
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Sektor Viktig med 
forvaltnings-
revisjon 

Fokusområder 

Utdanning 5 - Gjør kommunen nok for å øke kvaliteten på 
utdanningstilbudet i skoler og barnehager?  
- Er kvaliteten på tilbudet som gis ved 
voksenopplæringen god nok?  
- Er skolene satt tilstrekkelig i stand til å håndtere 
en økende andel elever med ikke-norsk 
bakgrunn? Hvilke konsekvenser har utviklingen 
fått for tilbudet både for elever med norsk og 
ikke-norsk bakgrunn? 

Helse og sosial 5, 5  Konsekvensene/økonomisk risiko knyttet til det 
store antall flyktninger som Skedsmo tar imot. 
Spesielt nevnes at det er vesentlig lavere 
tilskudd enn kostnader for enslige 
mindreårige flyktninger. Det er også usikkerhet 
knyttet til kommunens kapasitet for å håndtere 
det store antallet. 
- Tilbyr kommunen i god nok grad et tilstrekkelig 
tilbud innenfor eldreomsorgen?  
- Gjør kommunen nok for å hjelpe/stille krav for 
at langvarige sosialhjelpsmottakere skal komme i 
jobb eller annet tiltak? 
- Diskriminerer kommunen på bakgrunn av 
etnisitet eller andre forhold i forbindelse med 
sosialhjelpsutbetalinger eller bostøtte? 
- Er barnevernet i stand til å ivareta barnas behov 
på en god nok måte? 
- kommunens bruk av ufrivillig deltidsarbeid i 
helsesektoren. 

Teknisk 5,4 Det gis åpenbart byggetillatelser utover 
vedtatte normer/regelverk for antall etasjer (i 
fortettings-områdene) og utnyttelsesgrad for 
boliger (utenfor fortettings- områdene). Her 
bør grunnlaget for dispensasjoner vurderes. 
Hvis gjeldende regler ikke følges, bør det 
vurderes tiltak for å sikre at de følges eller om 
regelverket bør endres. 
- Er selvkostprinsippet for kommunale tjenester 
gjennomført i praksis? 
- Bør kommunen forbedre verdifastsettelsen og 
innkrevingen av eiendomsskatt?  
- Bør saksbehandlingstiden for byggesaker 
reduseres? 

Kultur 3 - I hvilken grad benyttes støtteordninger fra 
kommunen til formålet støtten er gitt på 
grunnlag av? 

Øvrige innspill  - Kontrollutvalget bør følge de store pengene; 
investeringer, pensjon Etc.  
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- Gjennomgang av kommunens bruk av 
konsulenttjenester, er det lønnsomt å leie inn 
spesialkompetanse fremfor å ansett selv, 
sammenligning med andre kommuner. 
 

Hva mener innbyggerne? 
Vi har ikke så mye spesifikk informasjon om hva innbyggerne i Skedsmo mener om tjenestene. 
Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid innbyggerundersøkelser hvert annet år, 
hvor de spør om innbyggernes erfaringer med en rekke kommunale tjenester.  Brukere har besvart 
spørsmål om 

• tilfredshet totalt og tillit 
• tilgjengelighet og fysiske forhold 
• ansattes kompetanse og brukertilpasning 
• ansattes service 
• digitale tjenester 
• informasjon og kommunikasjon 
• saksbehandling og klager 

 

Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. 
Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg positivt ut; de 
skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det barnehagene som 
skårer spesielt godt. 

Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes kompetanse, 
informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer aller best ut hva gjelder 
faglig kompetanse. 

Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og læringsutbytte. Dette er 
forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde med enn brukerne av de øvrige tjenestene. 
Tilretteleggingen for funksjonshemmede er også et område utdanningsinstitusjonene skårer litt 
lavere på sammenlignet med øvrige tjenester. 

I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. Spesielt fastlegene 
får svært gode tilbakemeldinger, men også omsorgstjenestene får på flere områder gode skussmål. 

Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og helsetjenestene. På dette 
området har brukernes oppfatninger endret seg svært lite siden 2013 og 2010. 

I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det samme resultatet 
kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom EU- og EØS-land. Norge ligger langt 
etter hva gjelder digitalisering av omsorgsområdet, men gjør det bedre på andre områder i EUs 
undersøkelse. 

Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. Samtidig får begge 
tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet digitale tjenester, tilgjengelighet, 
tilpasninger for funksjonshemmede og åpningstider. 
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Folkehelseprofil for Skedsmo 
Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for alle landets kommuner, og er tenkt som et er 
et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne.  Profilen har noen interessante funn som det kan være grunn til å 
reflektere over i forbindelse med overordnet analyse: 

• Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelsen kan si noe om samfunnsengasjementet i 
kommunen. 

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten eller svett 
sjeldnere enn en gang pr uke) er høyere enn i landet for øvrig. 

• Skedsmo har flere innbyggere med type 2-diabetes enn landet for øvrig. 
 

Anskaffelser 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å håndtere 
bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser representerer en stor risiko for 
kommunen underbygges av at vi observerer at kommuner i større grad opplever at leverandører som 
taper anbud går til sak. Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og Rælingen i forrige periode. Mens 
Rælingen har inngått forlik, ligger de to andre kommunene i rettssak. Sakene er av ulik karakter, men 
felles for alle tre er at dette representerer en økning i kostnaden ved anskaffelsen. En mulig årsak til 
at vi ser at bygg industrien i økende grad anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et 
område med uavklart rettsbilde. 

DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens kompetanse til å 
foreta slike kompliserte anskaffelser. 

Mobbing 
Mobbing er et tema med høy aktualitet i vårt nærområde. I mars 2014 tok en elev ved en skole i 
Aurskog-Høland sitt eget liv på grunn av mobbing, og ved årsskiftet 2015/16 skjedde det samme i 
Bærum. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med om Aurskog-Høland kommune og den aktuelle 
skolen hadde tilfredsstillende rutiner, og om saken ble håndtert og fulgt opp på en tilfredsstillende 
måte. Fylkesmannen fant lovbrudd som er nå rettet, og tilsynet ved skolen er avsluttet. 
Fylkesmannen har tilsvarende gjennomført tilsyn i Bærum. 
 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg positivt. 
Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og 
utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 
elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø 
skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt 
skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 
 

Kommunereformen 
Skedsmo kommune har satt i gang utredningsarbeid sammen med Fet og Sørum kommune 
for å avklare ulike spørsmål knyttet til kommunesammenslåing. Forhandlingene ble brutt, og 
kommunen har bestemt seg for å forhandle videre med Fet.  
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Dersom det blir aktuelt for Skedsmo å slå seg sammen med en eller flere kommuner, vil 
risikobildet endre seg. I en slik situasjon må kontrollutvalget vurdere å endre fokus fra et 
tilbakeskuende perspektiv til et mer her og nå perspektiv. Kontrollutvalget vil for øvrig ha 
særskilte oppgaver knyttet til valg av revisor og valg av kontrollutvalgsekretariat for en ny 
kommune. Dette er spørsmål sekretariatet vil komme tilbake til dersom det blir aktuelt.  

Utenforskap 
Utenforskap er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund (KS), og betegner 
mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som 
står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke 
opplever tilhørighet til storsamfunnet. 

Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som utsettes for 
omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få psykiske vansker senere i livet. 
Særlig tre grupper rammes av utenforskap på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor fellesskapet har 
gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og alkoholmisbruk, ensomhet, 
fattigdom og manglende integrering er de viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 

 

Risikoområder - oppsummert 
Kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteproduksjon 

• Økonomien er presset. Risiko for svikt i skatteinngang. På utgiftssiden er det spesielt utgifter 
NAV, eldreomsorg og bosetting av flyktninger risikoområder.  

• Dårlig økonomirapportering. Viktig for å styre alle sektorer, herunder helse og flyktninger.  
• Kompetanse i ledelse til å foreta omstilling og tjenesteutvikling 
• Internkontroll – hvordan avdekkes risiko for avvik? hvilke kontrolltiltak er iverksatt? 
• IKT sikkerhet  
• Effekt av IKT investeringer Jf. også overordnet mål om å være blant de fremste kommunene i 

Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at 
kommunen oppnår vesentlige produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde 
brukere. 

• Sentrale styringsverktøy som delegasjonsreglement, finansreglement, personalreglement. 
 

Sentraladministrasjonen 

• Taksering av boliger har ført til en rekke klager. Kontrollutvalget har bestilt en undersøkelse.  
• Vedlikehold av bygningsmassen ikke er på et ønsket nivå, og det er en utfordring at 

manglende vedlikehold forringer bygningsmassen. Kontrollutvalget følger opp en 
forvaltningsrevisjon på dette i vår. 

• Eierstyring - 25 ulike samarbeid i Skedsmo (tas med i overordnet analyse for selskapskontroll) 
• Innkjøp  
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Utdanningssektoren 

• Økende antall barn med store hjelpebehov 
• Vekst i antall ressurskrevende brukere 
• Mobbing 
• Kvalitet i tilbudt opplæring og i barnehager 

 

Sektor for helsevern og sosiale tjenester 

• Skedsmo bruker langt mindre til forebyggende helsearbeid pr innbygger enn 
sammenligningskommunene og kommuner i Akershus. Kommunestyret har fastsatt et 
overordnet mål om å ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike 
sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre 
folkehelse.  

• Samhandlingsreformen gjør at kommunen må ta seg av langt flere brukere som tidligere var i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Omstilling i sektoren fra tunge behandlingstjenester til forebyggende tjenester. 
• Andelen eldre øker, behov for sykehjemsplasser. 
• Utgifter til NAV øker 
• Kvalitet i eldreomsorgen 
• Utenforskap 

 

Teknisk sektor 

• Gjennomføring av kommunestyrets vedtak om oppgradering av vann og avløpsnettet. 
• Ambisiøse planer for omstilling i sektoren.  
• Etterlevelse av Plan- og bygningsloven. 
• Oppfølging av investeringsprosjekter 
• Prosjektgjennomføring 
• Selvkostberegninger 

Kontrollutvalgets risiko- og vesentlightesvurdering 
I tabellen nedenfor er alle avdelinger/tjenesteområder innenfor hver sektor lagt inn. 

Funksjon/virksomhet/oppgave Aktuelt 
for FR?   

Kommunens økonomi, organisasjon 
og tjenesteproduksjon Ja/nei Fokusområde 

Økonomirapportering     

Internkontroll   

Hvordan avdekkes risiko for avvik? Hvilke 
kontrolltitak er iverksatt? Sentrale 
styringsverktøy som delegasjonsreglement, 
finansreglement etc. 

IKT-sikkerhet     
Effekt av IKT-investeringer   Digitalisering av tjenester 

Strategisk utviklingsarbeid på ledelsesnivå     

Sentraladministrasjonen Ja/nei Fokusområde 

Eiendomsskatt x Drøftes 
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Manglende vedlikehold forringer 
eiendomsmassen x Forvaltningsrevisjon følges opp i 2016 

Anskaffelser     
Utdanning Ja/nei Fokusområde 

Ressurskrevende brukere     
Kvalitet i tilbud på opplæring og i 
barnehager     

Økende antall barn med store hjelpebehov     

Mobbing     

Sektor for helsevern og sosiale tjenester Ja/nei Fokusområde 

Forebyggende helsetjenester     

Omstilling fra tunge behandlingstjenester 
til forebyggende tjenester     

Tilpassing av tjenester til ressurskrevende 
brukere - samhandling     

NAV - utbetalinger til sosialstønad     

Kvalitet i eldreomsorgen     

Utenforskap     

Teknisk sektor Ja/nei Fokusområde 

Vann og avløp - oppgradering av nettet     

Strategisk utviklingsarbeid     

Oppfølging av investeringsprosjekter     

Prosjektgjennomføring     

Selvkostberegninger     

Etterlevelse av Plan- og bygningsloven     

Andre områder Ja/nei Fokusområde 

      
      

Det er fokus fra politikkens side på flyktninger og økonomi. Kontrollutvalget må se på dette området 
mot slutten av perioden, og vurdere behovet for kontroll da. Følgende utfordringer gjelder 
flyktningeproblematikk: 

• Høy innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og boligtjenester.  
• Antall minoritetsspråklige barn vil øke som følge av flyktningestrømmen.  
• Mottak av flyktninger – bosetting. Usikkerhet om staten dekker alle kostnader. 

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 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Netto lånegjeld i kroner per 
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 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 

 
12,6 

 
12,9 

 
14,0 

 
17,3 

 
15,7 

 
17,4 

 
 

      

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 



 

3 
 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 

 
17,9 

 
17,1 

 
16,6 

 
16,9 

 
18,5 

 
18,4 

       
 
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 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

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

 
4,2 

 
4,1 

 
4,3 

 
3,9 

 
4,2 

 
3,8 

       
 
 
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 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

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 

       
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalgets vesentlighetsvurderinger

Funksjon/virksomhet/ 
oppgave

Aktuelt 
for FR?

Kommunens økonomi, 
organisasjon og  
tjenesteproduksjon

Ja/nei Fokusområde

Økonomirapportering - 
grunnlag for styring

Internkontroll

Hvordan avdekkes risiko for avvik? Hvilke 
kontrolltitak er iverksatt? Sentrale 
styringsverktøy som delegasjonsreglement, 
finansreglement etc.

IKT-sikkerhet

Effekt av IKT-investeringer Digitalisering av tjenester

Strategisk utviklingsarbeid 
på ledelsesnivå
Sentraladministrasjonen Ja/nei Fokusområde
Eiendomsskatt x Drøftes

Manglende vedlikehold 
forringer eiendomsmassen x Tidligere forvaltningsrevisjon følges opp i 

2016

Anskaffelser
Utdanning Ja/nei Fokusområde
Ressurskrevende brukere
Kvalitet i tilbud på 
opplæring og i barnehager
Økende antall barn med 
store hjelpebehov
Mobbing
Sektor for helsevern og 
sosiale tjenester Ja/nei Fokusområde

Forebyggende 
helsetjenester
Omstilling fra tunge 
behandlingstjenester til 
forebyggende tjenester
Tilpassing av tjenester til 
ressurskrevende brukere - 
samhandling
NAV - utbetalinger til 
sosialstønad
Kvalitet i eldreomsorgen
Utenforskap
Teknisk sektor Ja/nei Fokusområde
Vann og avløp - 
oppgradering av nettet
Strategisk utviklingsarbeid
Oppfølging av 
investeringsprosjekter
Prosjektgjennomføring
Selvkostberegninger
Etterlevelse av Plan- og 
bygningsloven
Andre områder Ja/nei Fokusområde

Det er fokus fra politikkens side på flyktninger og økonomi. 
Kontrollutvalget må se på dette området mot slutten av perioden, og 
vurdere behovet for kontroll da. Følgende utfordringer gjelder 
flyktningeproblematikk:                                      • Høy 
innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og boligtjenester. 
• Antall minoritetsspråklige barn vil øke som følge av 
flyktningestrømmen. 
• Mottak av flyktninger – bosetting. Usikkerhet om staten dekker alle 
kostnader.
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