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ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED KOMMUNE-
SAMMENSLÅING 

Forslag til vedtak/innstilling:  
(Det gjøres ingen vedtak i fellesmøtet)  
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum har invitert prosjektleder/rådmannen i 
Lillestrøm kommune til å gi en orientering om status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen. Utvalgene har tidligere fått statusoppdateringer, sist i 
april 2018. Slike orienteringer og mulighet til dialog med prosjektrådmannen er svært 
nyttig for kontrollutvalgene. 
 
Lillestrøm kommune har opprettet egen nettside http://www.lillestrom.kommune.no/ 
Her ligger blant annet møtekalenderen til Fellesnemnda med innkallinger og 
protokoller som det kan være nyttig for kontrollutvalgene å ta en titt på før møtet. 
https://www.lillestrom.kommune.no/Fellesnemnda/Politisk-motekalender/  
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ORIENTERING OM NORASONDEGRUPPEN AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
(Det gjøres ingen vedtak i fellesmøtet)  
 
 
Vedlegg:  
Årsberetning 2017 for Norasondegruppen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene har tidligere besluttet å øke kompetansen om den delen av 
tjenesteproduksjonen som skjer utenfor kommunene, og hvordan dette er organisert. 
Utvalgene har tidligere fått en presentasjon om vann og avløp fra NRV/NRA som er 
organisert som interkommunale selskaper (IKS).  
 
I dette møtet skal utvalgene få en orientering fra daglig leder Bodil Løkken Bendiksen 
i Norasondegruppen AS. Dette selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift, som eies av 
Akershus fylkeskommune, kommunene på Nedre Romerike, samt Norsk Folkehjelp. 
 
Sekretariat har bedt om at følgende tema settes i fokus under presentasjonen i tillegg 
til en kort orientering om selskapet: 

 Hvordan påvirker det fremtiden at selskapet får færre eiere? 

 Bransjen har fått nye rammebetingelser med konkurranseutsetting fra NAV. 
Hvilke utfordringer og muligheter åpner seg ved dette? 

 Vi har sett at NAV krever etablering av datterselskap. Dette kan gi utfordringer 
for eierne ved at styring av datterselskap blir «lenger unna». Hvordan ser 
selskapet på dette? 

 Prosess rundt ny eierstrategi 
 
 
Dere kan lese om Norasondegruppen her: https://norasondegruppen.no/#  
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Årsberetning 2017

2

Norasondegruppen AS - din kompetansepartner 
innen arbeid, helse og utdanning
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Adm. dir. har ordet

Adm.dir. Bodil Løkken Bendiksen

Bodil Løkken Bendiksen
Adm.dir. i Norasondegruppen

    

leverer arbeidsinkluderingstilbud både i 
Drammen og Fredrikstad. Norasondegruppen 
avsluttet 2017 med en uavklart situasjon rundt 
drift av det nye tiltaket Arbeidsforberedende 
trening (AFT), og bedriften håper at det vil bli 
en snarlig avklaring på dette i 2018.

Norasonde Industri og Sport AS er vår 
profesjonelle aktør innen mekanikk, elektro og 
sport. Enheten har hatt betydelig vekst innen 
nye områder i 2017. Fokus på kvalitet (ISO 
9001:2015), miljø og skreddersøm er blant 
aspektene som har bidratt til positiv vekst. 

Styret og adm.dir i Norasondegruppen vil 
benytte anledning til å takke alle ansatte 
for imponerende innsats i et krevende år 
med mye omstilling og endring. Ansatte har 
vist en imponerende evne og forståelse for 
nødvendig endring og samarbeid. Sammen 
har vi lagt et godt grunnlag for fremtidig 
vekst. Vi gleder oss når andre lykkes og 
sammen skaper vi verdier og former 
fremtiden. 

Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges og 
tusen takk til alle og enhver.

Lillestrøm, 21. mars 2018 

Vår verdiskapning i 2017 var på nesten 90 
millioner kroner. 222 mennesker fikk ny jobb 
eller startet på utdanning i løpet av 2017. Vi 
er stolte over vårt sosiale entreprenørskap og 
verdiskapningen vi bidrar med i samfunnet.

Norasondegruppen valgte å samlokalisere 
virksomheten i nytt signaturbygg sentralt 
i Lillestrøm by i 2017, og første halvår 
var preget av geografiske endringer 
og tilpasninger. Hensikten med å flytte 
hovedkontoret inn i nye, sentrale lokaler 
er å ytterligere befeste oss som en 
samarbeidspartner innen arbeid, utdanning 
og helse og tilby tjenester til mennesker 
som trenger nye muligheter. For å kunne 
være en proaktiv samarbeidspartner er vi 
avhengig av å være lokalisert der våre elever 
og deltakere enkelt kan nå oss gjennom 
offentlig kommunikasjon. For å lykkes 
med arbeidsinkludering er tilstedeværelse, 
nettverk og et tett og godt samarbeid med 
næringslivet avgjørende suksessfaktorer. Vi 
lykkes gjennom andre – og gleder oss når våre 
deltakere går fra passivitet og utenforskap til 
aktivitet gjennom arbeid og utdanning.

Norasondegruppen er en fremtidsrettet 
aktør i de markedene vi har valgt å satse 
på. Det har vært gjennomført omfattende 
kompetanseheving av ansatte både innen fag 
og metode. Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid 
er vi sertifisert gjennom EQUASS – et 
europeisk system for kvalitetssikring av 
velferdstjenester med ekstern revisjon og 
sertifisering. Vi gjennomgikk en resertifisering 
i desember 2017 etter EQUASS 2018 
standarden - med gode resultater. 

Norasondegruppen har gjennom året 2017 
opprettholdt satsingen på oppbygging av 
nye, kommersielle tilbud til våre kunder og 
samarbeidspartnere. Vi har evnet å se nye 
markeder i nye geografiske områder og vi 

Norasondegruppen finnes for å realisere 
enkeltmenneskers mulighet for arbeid, 

bedre helse og økt kompetanse.
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Årsberetning 2017

Norasondegruppen AS ble etablert som et 
aksjeselskap i 1960 og er i dag en ledende 
kompetansepartner innenfor arbeidsinkludering 
med fokus på Øvre og Nedre Romerike. Selskapets 
hovedkontor er på Lillestrøm med underliggende 
avdelinger på Skedsmokorset, Sørumsand, 
Bjørkelangen, Lørenskog, Fredrikstad og 
Drammen. 

I 2017 ble Norasondegruppen omorganisert 
for å møte internasjonale ESA krav som skal 
sikre at selskap som mottar offentlige midler 
for å jobbe med attføring, skal ha dette som 
sin primærvirksomhet. I tillegg skal eventuell 
produksjon i det respektive selskapet som mottar 
midler være uløselig knyttet til skjermet sektor. 
Dette for å hindre at skjermet sektor blandes med 
kommersiell virksomhet og dermed skaper en 
konkurransevridende situasjon. 

Norasondegruppen som konsern har derfor 7 
underliggende AS:  
Norasonde Arbeidsinkludering AS – som ivaretar 
vårt arbeid innen skjermet sektor, Norasonde 
Kurs AS, Norasonde HRbyrået AS, Norasonde 
Læringssenter AS, Norasonde Helse AS. Disse 
selskapene dekker kundenes ulike behov for 
tjenester innen verdiskapende arbeidsinkludering, 
kompetanseheving, utdannelse og rekruttering. 
Vi tilbyr skreddersydde, individuelle utviklingsløp 
som gir deltakerne ny kompetanse, motivasjon og 
mestring til å bevege seg fra passivitet - til aktivt 
liv i arbeid eller utdanning, samt tilretteleggelse 
for arbeidsplasser for mennesker med særskilte 
behov. 

I tillegg har vi selskapene Norasonde Industri 
og Sport AS som lever produkter og tjenester til 
kunder innen segmentene sport, elektronikk og 
mekanisk produksjon, og Norasonde Eiendom AS 
som forvalter selskapets eiendommer. 

Organiseringen av selskapet som helhet sikrer 
Norasondegruppens tosidige målsetting: 

Samfunnets behov for kvalifisering av 
arbeidstakere og markedets behov for varer og 
tjenester. 

•	 Vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom 
utvikling av den totale virksomheten

•	 Vi skal gjennom utdanning, kvalifisering og  
arbeidstrening gjøre arbeidstakere  
konkurransedyktige til arbeidsmarkedet 

•	 Vi skal forebygge og dempe skadevirkningene 
av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av  
arbeidstakere som står i fare for å falle ut av  
arbeidslivet

Norasondegruppens primærkunder innen 
arbeidsinkludering og utdannelse er NAV 
og kommunene – med hovedvekt på våre 
eierkommuner. Vi har en ambisiøs målsetting 
om å kontinuerlig levere kvalitative tjenester, 
bygge og sikre kompetanse, samt utvikle 
innovative tjenesteløsninger og nettverk som 
gjør oss til den foretrukne samarbeidspartneren 
for Nav, kommunene og næringslivet innen 
kompetanserettet arbeidsinkludering.

Visjon og verdier

Vår visjon: 

Sammen skaper vi verdier og former 
fremtiden 

Våre verdier:  

•	 Motiverende 
•	 Pålitelig
•	 Synlig 

For å lykkes med visjonen og nå våre mål har 
vi valgt sentrale verdier som preger alt vi gjør. 
Verdiene ligger til grunn for våre handlinger og 
skal skape troverdighet i måten vi opptrer som 
kollegaer og mot våre kunder. Verdiene skal 
videre gjenspeile Norasondegruppen sitt møte 
med enkeltindividets behov for motivasjon og tro 
på egne muligheter. Arbeidsevne og muligheter i 
jobbmarkedet skal synliggjøres og prosessene skal 
ivaretas på en pålitelig og troverdig måte.

Bedriften flyttet inn i nytt hovedkontor i 2017 
i Lillestrøm, Skedsmo kommune. Dette er et 
resultat av en langsiktig og strategisk plan om 
samlokalisering for å styrke vår konkurranseevne. 
Vårt nye signaturbygg ble åpnet 23. august 
2017 og allerede ved årets slutt ser vi omrisset 
av de betydelige positive ringvirkningene 
samlokaliseringen har for arbeids- og fagmiljø, 
for deltakerne og deres muligheter til å være en 
del av et større kompetanse- og sosialt nettverk, 
samt naturlig nok markedsmessig idet dette 
bygget forankrer oss midt i smørøyet av Lillestrøm 
og dermed en av Norges raskest voksende byer. 
I tillegg har vi i 2017 hatt avdelingskontorer i 
Drammen, Fredrikstad, Bjørkelangen, Lørenskog, 
Sørumsand og Skedsmokorset. Avdelingskontorer 

Styrets beretning for 2017
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etableres i samsvar med etterspørselen fra 
markedet, og anbud som vinnes innen ulike 
markeds- og produktområder. I 2017 har 
Norasondegruppen gjennomført ulike tilbud for alle 
eierkommunene. 

Videre har selskapet videreutviklet sitt studie- og 
voksenopplæringssenter sentralt i Lillestrøm for 
kommunene Rælingen, Gjerdrum og Enebakk 
etter å ha vunnet anbudsutsatte kontrakter. Totalt 
har bedriften bistått 1339 elever/deltakere i sitt 
individuelle løp. 

Bedriftens sentrale beliggenheter i sentrumsnære 
byområder har styrket bedriftens posisjon 
som leverandør til næringslivet og offentlige 
virksomheter, og gjort bedriften synlig på en ny og 
markedsrettet måte. 

Våre virksomhetsområder  
Norasondegruppen leverer et bredt spekter av 
tjenester og produkter – fra arbeidsinkludering og 
utdanning på den ene siden til produkter fra vårt 
profesjonelle industriselskap på den andre siden. I 
2017 har bedriften hatt en positiv utvikling og levert 
i tråd med kontrakter med våre kunder.   

Selskapet tilbyr arbeidsmarkedstiltak både innen 
skjermet sektor og konkurranseutsatte tiltak, 
IPS-prosjektet i samarbeid med Ahus (individuell 
jobbstøtte for mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser – der jobb ses på som en vesentlig del 
av tilfriskningsprosessen), kurs og fagskoler 
(NKI/NKS) samt voksenopplæring med fokus på 
grunnskole og introprogrammet for flyktninger 
og familiegjenforente. Bedriften satser offensivt 
på utplassering og rekruttering til næringslivet, 
og prekvalifisering i egen virksomhet innen ulike 
yrkeskategorier som er etterspurt i markedet 
(fagbrev, utdanning/kompetansebevis). 
Industri har vunnet anbud på bakgrunn av kvalitet 
og fagkompetanse innen aluminiumsveising, 
maskinering og tavlemontering. I 2017 har 
bedriften hatt leveranser til bransjene sport, 
samferdsel, bygg og anlegg. Bedriften er ISO 
sertifisert og leverer egne produkter som er 
godkjent av SINTEF. I løpet av 2017 er det flere 
prosjekter som har vært bearbeidet over lang tid 
som ser ut til å materialisere seg i produksjon.  

Avdeling Bjørkelangen har bestått av en 
logistikkenhet som drifter kommunens 
hjelpemiddelsentral, samt tilbud innen 
arbeidsinkludering. Avdelingen har midlertidig 
flyttet virksomheten til Sørumsand mens søknad om 
AFT godkjenning pågår overfor NAV. 

Området varig tilrettelagt arbeid (VTA) er organisert 
i et eget selskap Norasonde Arbeidsinkludering AS 
for å imøtekomme rammevilkår som leverandør 
av skjermede tiltak og ESA krav til NAV. VTA påtar 

5

Antall avtalte plasser
Avdeling Akershus:

Tiltak Antall godkjente plasser

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 40

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 64

Kvalifisering i AMB 4

Tilrettelagt arbeid i AMB 8
 
Avdeling Bjørkelangen:

Tiltak Antall godkjente plasser

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 11

Kvalifisering i AMB 2

Tilrettelagt arbeid i AMB 2
 
Avdeling Sørumsand:

Tiltak Antall godkjente plasser

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 5

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 16

I 2017 har 1339 personer deltatt på ulike kompetanseløp gjennom Norasondegruppen.
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Årsberetning 2017

seg oppdrag innen serviceoppdrag (facility 
management), pakking og montering, og er i 
2017 lokalisert i våre lokaler på Sørumsand og 
Lillestrøm. Det er etablert gode synergier mellom 
Norasondegruppens ulike avdelinger hvilket sikrer 
en jevn tilførsel av interessante arbeidsoppgaver og 
kunder som er relevant for våre VTA arbeidstakere 
som har behov for en varig tilrettelagt 
arbeidssituasjon. 

Norasondegruppen har i 2017 bidratt til at 
453 mennesker har kommet ut i arbeid eller 
annen aktivitet som vil lede mot lønnet arbeid. 
200 personer ble rekruttert direkte til arbeid, 
22 personer begynte på en utdanning, og 231 
personer ble hjulpet inn i / rekruttert til andre aktive 
løsninger. 

Lærebedrift 
Norasondegruppen er godkjent lærebedrift 
innenfor følgende fagområder:

•	 Logistikk, aktivitør, produksjonsteknikk,  
platearbeider, sveising, IKT-service, elektriker,  
tavlemontør og telekommunikasjonsmontør.

Norasondegruppen har i 2017 hatt åtte lærlinger 
i ulike læreløp innen industri- og sportsområdet. 
Selskapet har et meget godt samarbeid med 
opplæringskontorene og er i tillegg medeier i 
Opplæringskontoret OLIA AS. 

Kvalitet 
Norasondegruppen er re-sertifisert innen 
EQUASS, Europeisk sertifiseringsstandard. 
EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring 
av velferdstjenester med ekstern revisjon og 
sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i 
velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten 
av tjenestene overfor brukere og andre 
samarbeidspartnere. Norasonde Kurs og 
Norasonde Arbeidsinkludering ble sertifisert etter 
2018 standarden med gode resultater. 

ISO: Norasondegruppen ble sertifisert etter 
ISO 9001:2015 standarden i 2017. ISO 9001 
sertifiseringen gjør at Norasondegruppen står enda 
sterkere i konkurransen om eksisterende og nye 
kunder i markedet. I tillegg bidrar sertifiseringen 
til å forsterke Norasondegruppen som en attraktiv 
lærebedrift.
 
Framtidsutsiktene og utviklingstrekk
Som bedrift er Norasondegruppen etablert med en 
klart definert samfunnskontrakt som legitimerer 
bedriftens eksistensberettigelse.
Attførings- og tiltaksbransjen har i 2017 vært i 

vesentlig endring. Det er iverksatt større grad av 
konkurranseutsetting og anbudsvirksomhet fra NAV 
sin side innenfor de tradisjonelle tiltaksområdene. 
De vesentligste endringene er at de skjermede 
tiltakene samles i to hovedtiltak VTA og AFT, og 
selskapet må søke godkjenning ihht nye krav som 
leverandør av AFT. Godkjenning for VTA ble gitt 
2015 med varighet på 6 år. Selskapets søknad om 
godkjenning av Norasonde Arbeidsinkludering 
AS som tiltaksarrangør av AFT er ikke avklart med 
NAV pr 31.12.17. Norasondegruppen har over flere 
år forberedt seg på disse aktuelle endringene og 
bedriften har foretatt løpende tilpasninger i forhold 
til markedsendringene.

Norasondegruppen er godt rustet og klar 
for å forholde seg til de nye endringene som 
gjennomføres, fordi selskapet har lyktes med å 
være tilpasningsdyktig og fleksibel for å møte 
markedsendringene og fremtidens krav til 
arbeidsmarkedstilbud. Det er av stor betydning at 
Norasondegruppen fortsetter å være en attraktiv 
leverandør av tjenester og leveranser til NAV, 
fylkeskommune, kommuner og næringslivet. Vi 
legger stor vekt på å kontinuerlig utvikle produkter 
og tjenester som etterspørres i samfunnet. 
Selskapets kompetanse og gjennomføringsevne 
vil fortsatt være viktige faktorer for å synliggjøre 
selskapets egnethet til å bistå mennesker til å 
få og beholde jobb. I 2017 har selskapet hatt 
meget høy aktivitet til tross for de ovennevnte 
markedsendringene. Vi har levert resultater i tråd 
med løpende kontrakter i hele 2017.  

På bakgrunn av Norasondegruppens 
markedsposisjon anser virksomheten å kunne 
levere gode og etterspurte løsninger i fremtiden. 
Disse er basert på fundamentet om å drive 
ordinær forretningsvirksomhet, tilrettelagt 
for tiltaksplasser som gir læring og vekst for 
kandidatene/medarbeiderne. Det sentrale formålet 
til bedriften og forretningsideen bygger opp under 
hovedformålet «arbeid», til beste for den enkelte, 
næringslivet og samfunnet. 

Norasondegruppen gir med sine mange 
forretningsområder en god risikospredning. 
Opplæring- og praksistilbud gis innen alle av 
bedriftens forretningsområder, både merkantilt, 
produksjon og serviceområder. 

Styret og administrerende direktør anser selskapet 
å være godt posisjonert i forhold til etterspørsel av 
produkter/tjenester og arbeidsmarkedet. Det er 
god tro på en langsiktig og lønnsom utvikling av 
virksomheten. Styret og administrerende direktør 
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bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til 
stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av 
årsregnskapet. 

Personale – arbeidsmiljø og ytre miljø  
Ved utgangen av 2017 hadde selskapet 
105 ansatte. Det jobbes systematisk med 
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjonen 
fungerer etter lovens bestemmelser.  
HMS-kurs er gjennomført og det er en avtale om 
bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten gir 
arbeidsmedisinsk bistand og informasjon ved 
arbeidsrelaterte sykdommer eller yrkesskader.  
Det holdes systematiske vernerunder. 
HMS-arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt 
på forebyggende virksomhet, samt at det foretas 
regelmessige miljøundersøkelser. Gjennomføring 
av årlig medarbeiderundersøkelse gir en god 
pekepinn på hvordan vi kan forbedre oss og det 
utarbeides handlingsplaner i de ulike enhetene. 
Selskapet har industrivern etter retningslinjer 
om industrivern utgitt av Næringslivets 
Sikkerhetsorganisasjon (NSO). 

Sykefraværet for 2017 ble 8%; 1,4% i 
korttidsfravær og 6,6% i langtidsfravær blant 
fast ansatte. For våre arbeidstakere i VTA ble 
korttidsfravær 2,3% og langtids 1,9 %. Fraværet 
rapporteres og følges opp ihht regelverket for et 
inkluderende arbeidsliv. Det er inngått IA avtale 
med NAVs arbeidslivssenter. Bedriften vil fortsatt 
ha fokus på å opprettholde et lavt sykefravær.

Det har ikke vært noen alvorlige HMS skader i 
2017. Selskapet har gode rutiner for å kunne 
ivareta tiltak slik at bedriften i minst mulig 
grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser at 
arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og at selskapet 
ikke forurenser det ytre miljøet.

Medarbeiderutvikling 
Norasondegruppen har en kompetansefilosofi 
hvor det vektlegges tverrfaglig, sammensatt 
kompetanse for å imøtekomme de utfordringer 
bedriftens stilles ovenfor. 

Sertifisering innen ulike verktøy er videreført 
i 2017 i bedriftens kompetansemiljø, kurs og 
industriavdelinger. Vi bygger kompetanse for 
våre ansatte gjennom regelmessig kursing av alle 
våre ansatte som jobber med deltakere og elever 
– og ansatte får gode løsninger for videre- og 
etterutdanning. I tillegg er det naturlig nok helt 
vesentlig at rekrutteringsarbeidet kontinuerlig 
speiler og komplimenterer eksisterende 
kompetanse og nye behov.

Kjernen i kompetanseutvikling er å legge 
forholdene til rette slik at den enkelte kan utføre 
en best mulig jobb. Utvikling av kompetanse har 
også som målsetting å styrke Norasondegruppens 
fleksibilitet med hensyn til arbeidsformer, 
organisering av oppgaver og omstillingsdyktighet. 
Bedriften deltar i bransjerettede beste 
praksismålinger for å sikre fornying, utvikling og 
forbedring. 

Elektroniske håndbøker, e-læringsprogrammer 
og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle 
ansatte. I tillegg er et eget opplæring- og 
sertifiseringsverktøy utviklet internt for å levere 
kvalitet i våre leveranser.  

Samfunnsrolle – Samfunnsøkonomisk suksess 
og økt livskvalitet for den enkelte
Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og 
samfunnsansvar er en integrert del av bedriftens 
overordnede strategi. Som samfunnsaktør 
ligger vår eksistensberettigelse i å skape 
samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for 
de forretningsmessige avtaler bedriften forvalter. 
Bedriften skal bidra til at arbeidslinjen - og ikke 
trygdelinjen, blir et reelt alternativ og velges. 

I 2017 ble 200 personer rekruttert direkte til 
arbeid, 22 personer til utdanning og 231 personer 
til andre aktive løsninger via selskapet. Det er 
interessant å beregne Norasondegruppen sine 
resultater inn som en del av samfunnsregnskapet. 
Dersom vi legger tall fra samfunnsøkonomene 
til grunn, vil dette utgjøre en årlig besparelse på 
kr 400 000,- pr deltaker til jobb/utdanning. For 
samfunnet vil dette med andre ord utgjøre en årlig 
besparelse på nærmere 90 millioner kroner. Tar 
vi med Norasondegruppens aktive resultater i sin 
helhet (arbeid + utdanning + videreføring i aktivt 
løp) øker samfunnsbesparelsen med ytterligere 
kr 92 millioner for 2017. Med andre ord en 
årlig besparelse for våre eiere og samfunnet 
på kr 182 millioner. Denne besparelsen gir 
milliarder i besparelser over flere år. Et vel så viktig 
argument for Norasondegruppen er det å bidra til 
at mennesker får økt livskvalitet og verdien av 
det å bringe folk videre. Samfunnsøkonomisk 
suksess og økt livskvalitet for den enkelte. 
 
Likestilling og diskriminering 
Norasondegruppen praktiserer full likestilling 
mellom kjønn, nasjonaliteter og mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Mangfoldet i 
arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om 
at et bredt tilbud av arbeidsplasser og oppgaver 
gagner de ansatte så vel som bedriften og 
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samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og 
utvikling - noe som øker bedriftens fleksibilitet og 
evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og 
utfordringer. 

Norasondegruppen har som mål at det ikke 
skal forekomme diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for 
å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene 
slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest 
mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere 
med nedsatt funksjonsevne foretas det 
individuell tilrettelegging av arbeidsplass og 
arbeidsoppgaver. Styret er representert med to 
kvinner og i bedriften er det pr 31.12.2017 ansatt 
51% % kvinner og 49% menn.

Årsregnskapet

Morselskap 
Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 20,6 
mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består 
av tilskudd og kontrakter fra NAV, ble kr 66,8 mill. 
Årets resultat ble et overskudd på kr 5,7 mill.  
 
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 41,3 mill. 
Bedriften har en langsiktig gjeld på kr 14 mill. 
sikret med pant i selskapets eiendommer. 

Konsern
Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 44,2 
mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består 
av tilskudd og kontrakter fra NAV, ble kr 75,4 mill. 
Årets resultat ble et overskudd på kr 4,7 mill.  
 
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 40,3 mill. 
Konsernet har en langsiktig gjeld på kr 100 mill. 
sikret med pant i konsernets eiendommer. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse med tilhørende 
noter fyllest-gjørende informasjon om driften og 
stillingen ved årsskiftet, både for morselskap og 
konsern. Selskapet har i 2017 solgt eiendommen 
Nittedalsgata 21, se nedenfor. Det har ellers ikke 
inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som 
er av betydning ved bedømmelse av bedriften.
  
Investering, finansiering og likviditet
Selskapet kjøpte i 2016 100 % av aksjene i 
Kirkegata 1 AS for kr. 20,5 millioner, basert på en 
eiendomsverdi på kr. 105 millioner. Dette selskapet 
eier eiendommen Kirkegata 1, som er selskapets 
nye hovedkontor. Selskapet har endret navn til 

Norasonde Eiendom AS i 2017. Kjøpet begrunnes 
med et ønske om å samle virksomheten på færre 
steder og ikke være så avhengig av korte, eksterne 
leiekontrakter som man har vært i 2015 og 2016. I 
Kirkegata 1 har aktiviteter som tidligere var på fire 
steder blitt samlokalisert, dette gjelder tre ulike 
adresser i Lillestrøm og en på Skedsmokorset. 
Omstruktureringen av eiendom og samling av 
flere tiltak på ett sted gir allerede store gevinster i 
form av samskaping, trivsel, enklere administrasjon 
og kort vei til offentlig kommunikasjon (noe som 
etterspørres i kontrakter fra NAV).  Selskapet har 
andre halvår 2017 tatt store deler av bygget i 
bruk og flyttet alle deltakere og største delen av 
konsernets ansatte. Norasonde Industri og Sport 
AS har opprettholdt sin geografiske plassering i 
Industriveien 14 på Skedsmokorset, men deler av 
bygget i Industriveien er leid ut eksternt.

I februar 2017 er eiendommen Nittedalsgata 21 
solgt for 19 millioner. Salget gir en god gevinst på kr 
9,3 mill. Salget har bidratt til å redusere selskapets 
rentebærende gjeld og til å styrke den bokførte 
egenkapitalen.
 
Morselskap
Likviditetsbeholdningen per 31.12.2017 var  
kr 2,4 mill. Kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2017 
kr 3,1 mill., som utgjør 5,3% av totalkapitalen. 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 58,4 
mill., sammenlignet med kr 83,9 mill. året før. 
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 71%. 
Bedriftens finansielle stilling er god.
 
Konsern 
Likviditetsbeholdningen per 31.12.2017 var kr 
11,1 mill. Kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2017 
kr 18,1 mill., som utgjør 11,3% av totalkapitalen. 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 160,3 
mill. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 25 %. 
Konsernets finansielle stilling er god.

Resultatdisponering 

Morselskap
Styret foreslår at årets overskudd på kr 5 693 651,- 
føres mot annen egenkapital.
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Styret 
Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning.  

Valgt av generalforsamlingen:
o Trond Olav Rangnes, styreleder
o Trine Nordstrøm, nestleder 
o Ola Løberg, medlem
o Marit Heiberg, medlem
o Frank Sagvik, medlem 

Valgt av de ansatte:
o Bjørn Martin Haug, medlem 
o Robin Neppelberg, medlem 
 
To av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner.  
Styret har avholdt ett strategiseminar og 7 styremøter i 2017.  

 

Lillestrøm, 21. mars 2018
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VTA
VTA er en arbeidsplass for deltakere som har lyst 
til å jobbe og som trenger tilrettelagt arbeid og 
tilpassede arbeidsoppgaver. Deltakerne har, eller 
forventer i nær fremtid å få innvilget uføretrygd.

Alle våre deltakere blir fulgt opp tett av 
arbeidslederne for å sikre god tilrettelegging og 
oppfølging. Arbeidsoppgavene er differensierte 
etter den enkelte deltakerens kompetanse, 
arbeidsevne og interesse. Vi har som overordnet 
mål at alle mennesker kan inkluderes i arbeidslivet, 
på det nivå som er tilrettelagt for en enkelte.

Vi har hatt fokus på å tilby våre deltakere ordinære 
arbeidsoppgaver som er samfunnsnyttige, og 
nye arbeidsoppgaver som bringer de nærmere 
arbeidslivet. Dette er oppgaver som deltakerne 
opplever som givende og gir dem en følelse av 
tilhørighet og stolthet. Et eksempel på dette er 
«daglig service oppdrag» som innebærer oppgaver 
som intern renhold, renhold hos eksterne kunder, 
tømming av avfall og rydding ute både sommer 
som vinter.

Vi er opptatt av hvordan våre deltakere opplever 
å ha det på jobb. Vi gjennomfører derfor 
spørreundersøkelser for å kartlegge arbeidsmiljø 
og trivsel på jobb. Videre har vi ukentlige 
avdelingsmøter hvor deltakerne tar opp saker som 
er aktuelle og viktige for gruppa, og vi har «Ros/
Ris» postkasse hvor deltakerne kan levere innspill. 
Vi opplever at vi gjennom disse tiltakene har klart 
å få til en bedre medvirkning og involvering fra 
arbeidstakerne. 

Fra sommer 2017 har vi hatt fokus på å forberede 
og planlegge flyttingen fra Industriveien 14 
på Skedsmokorset til Vektertorget i Lillestrøm 
Sentrum. Flyttingen fant sted i november. Dette 
har vært en godt planlagt prosess, som involverte 
alle deltakerne, pårørende og støttepersoner. 
For arbeidstakerne sin del, var flyttingen et 
tema i individuelle samtaler, men også på 
avdelingsmøtene.  Alle ble informert i brevs form, 

og vi hadde flere Informasjonsmøter hvor alle 
berørte ble invitert.

På avdeling Sørumsand var det også endringer 
i 2017. Hjelpemiddelsentralen som vi drifter for 
Aurskog-Høland ble flyttet fra Bjørkelangen til 
Sørumsand i november. Med dette kan vi tilby nye 
arbeidsarenaer, som transport, lager, vedlikehold 
og administrasjon.

Felles for begge avdelinger er fokuset på ekstern 
hospitering i og formidling til ordinært arbeidsliv. 
Også gjennom interne arbeidsoppgaver har vi 
fokus på kvalifisering til ordinært arbeidsliv. I 
løpet av 2017 økte vi både bruken av ekstern 
hospitering, og formidlingen til jobb i forhold 
til tidligere år. Selskapet investerte i både nye 
driftsmidler og ombygging/rehabilitering for å 
bedre arbeidsforholdene. 

I løpet av året, var deltakerne på båttur til Sverige 
og vi arrangerte sommerfest og julebord. Videre 
var deltakerne fra Sørumsand flere ganger på 
besøk i Lillestrøm. Bedriften var en av sponsorene 
til Lillestrømdagene, og våre VTA-deltakere fikk 
muligheten til å kjøre «by-toget», noe som var en 
stor suksess. Under ASVL-konferansen i Lillestrøm, 
ble alle på konferansen invitert til oss, og det var 
VTA-deltakerne som stod for underholdningen.

AMB
Tiltaket Tilrettelagt i Arbeidsmarkedsbedrift 
(TIA) ble avviklet på landsbasis i 31.12.17, 
og avslutningene av hver enkelt person ble 
gjennomført i samråd med NAV. Kvalifisering i 
arbeidsmarkedsbedrift (KIA) ble redusert i løpet av 
året, men fortsetter i 2018.

APS
Tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 
går over til Arbeidsforberedende Trening (AFT) fra 
01.01.18. APS-plassene ble avviklet 31.12.17, og 
bedriften er nå i prosessen med å bli godkjent som 
leverandør til AFT

Norasonde Arbeidsinkludering AS

Skjermede tiltak Akershus A-H Sørum Sum

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 40 11 5 56

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) 2 2

Tilrettelagt Arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) 5 1 6

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 64 16 80

Antall plasser totalt: 144

Arbeidsmarkedstiltak og antall plasser
Norasondegruppen forvalter for NAV den 31.12.2017
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Marit er en dame med bein i nesa. Frem 
til mai 2017 var hun VTA arbeidstaker hos 
Norasondegruppen. Der trivdes hun godt, men 
Marit hadde lyst til å prøve seg ut ei det ordinære 
arbeidslivet. 

I mai 2017 tok hun det store steget og begynte å 
jobbe hos dyrebutikken Dyrebar. I begynnelsen var 
dette en hospiteringsplass, men etter 6 mnd. ble 
avtalen endret til en såkalt VTO plass som betyr 
varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. 

Marit kommer oss smilende i møte mellom 
kaniner, kunder og varepåfylling med et kjekt hei 
og rett på sak. Igjen tvil om at denne damen trives! 

Vi er spente. Hvordan synes hun egentlig at det er 
å jobbe ute – sammenlignet med å jobbe på VTA 
hos Norasondegruppen? 

Hun drar litt på det. -Det er annerledes på så 
mange måter. Det er mere utfordringer. Jeg møter 
nye mennesker som jeg jo trives veldig godt med. 
Det å komme i kontakt med – og kunne betjene 
forskjellige mennesker er fint. Men nå kan ikke 
jeg alle oppgavene i denne butikken da! Men de 
oppgavene jeg har lært til nå, trives jeg veldig godt 
med. Jeg vasker bur og akvarium, gir vann og mat 
til dyra, kaster søppel og går ut med paller, henter 
og leverer post, veksler penger, vasker gulv, fyller 
på med varer og passer butikken når «sjefen» er 
borte i korte ærend. 

Og en ting til - jeg får lov til å veilede elever. Saken 
er nemlig den at Dyrebar stadig har ungdommer 
som skal ha en kortere praksis i butikken. Da er det 
Marit som tar seg av dem og sørger for at de får 
en god veiledning.

Hva er det viktigste du har lært siden du begynte å 
jobbe eksternt? 

Marit må le. Hun sier med et smil at hun må 
moderere seg. -Jeg må passe på hvilke ord jeg 
bruker. Jeg vil at kundene skal trives og komme 
tilbake - og da må jeg være høflig og oppføre meg 
ordentlig. I tillegg mener Marit at hun har blitt mer 
selvstendig av å jobbe i en ordinær bedrift – og 
nettopp selvstendigheten er det hun selv rangerer 
som det beste ved å jobbe i en ordinær bedrift. 

Baksiden av medaljen er at hun er mer sliten etter 
endt arbeidsdag. - Jobben krever mye fysisk da det 
er mye ståing og gåing, avslutter hun. 

Når du tenker på hvem du er – hvordan opplever 
du at du får brukt dine gode egenskaper på 
jobben? 

-Jeg jobber mest bak «scenen». Det at jeg er 
blid og roser folk er egenskaper jeg får bruk 
for. Det kommer også godt med i møtet med 
ungdommene som er her. Selv om Marit er en 
dame med mye humor og selvinnsikt, legger hun 
ikke skjul på at noen ganger kan det bli mye og at 
pusterom er helt nødvendig. 

Hvis du skulle gi et råd til andre som står utenfor 
en aktiv jobbhverdag og som synes det virker 
skummelt å bli en del av arbeidslivet – hva ville du 
si? 

-Da ville jeg si at: Det er ikke så skummelt som du 
tror. Det er viktig å sette seg mål og gå for det.

Når vi spør Marit hvorfor hun ville ha akkurat 
denne jobben, kommer svaret kontant: 
-Fordi jeg elsker dyr. Jeg har prøvd mye annet, men 
dette fungerer. Marit innrømmer villig at jobben 
«blir med hjem»: Jeg har kjøpt meg hamster som 
venter på meg når jeg kommer hjem.

Dyreglad på Dyrbar
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Norasonde
Eiendom AS

Norasonde
Læringssenter AS

Norasonde
Industri og Sport AS

Norasonde
Arbeidsinkludering AS

Norasonde
Kurs AS

Fagutvikling
Kommunikasjon

Marked

Økonomi
HR

Kvalitet

Norasondegruppen

Norasonde
HRbyrået AS

Norasonde
Helse AS

Norasondegruppen AS er en kompetansepartner innen arbeid, 
helse og utdanning. Vi utvikler arbeidskraft i nært samarbeid 

med det offentlige og lokalt næringsliv.
  

Vår visjon er å skape verdier og forme fremtiden. 
Dette gjør vi gjennom å gi våre deltakere motivasjon og  

kompetanse til å ha aktive liv fylt av livskvalitet og mestring.
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1134 
aktive personer

Hvert menneske vi klarer  
å bringe videre inn i arbeid 
og utdanning gir en årlig 
samfunnsbesparelse på over  
400 000 kroner. Totalt gir dette 
90 mill. kroner i verdiskapning.

Samfunnsøkonomi

55% 45%

Gjennomsnitts-
alder

40 år

personer med 
aktive sluttårsaker

Arbeidsmarkedstiltak 
og AMO-kurs

Arbeid

200
Utdanning

22
Videreføring
231

. .

Norasonde Læringssenter

13

Mangfold

Introduksjon

Språk

Norskprøve

Vitnemål

Voksenopplæring

Språkpraksis

Samfunnsfag

Grunnskole

Norskundervisning

205 
deltakere i 2017

Kurs



12/18 Orientering om Norasondegruppen AS - 17/00091-26 Orientering om Norasondegruppen AS : 2.3.1-Årsberetning-2017-Norasondegruppen (1)

14

Årsberetning 2017

 «Sjef i eget liv har endret hvordan jeg tenker om meg selv – og hvor nærme jeg egentlig er min egen 
drøm.»

Sjef i eget liv er en viktig del av 
Norasondegruppens satsing på ungdom.

Prosjektet, som i første rekke vender seg mot 
ungdom i 8.-10. klasse har en overordnet 
målsetting om å bidra til reduksjon i andel elever 
som dropper ut av videregående skole.
Dette skal oppnås ved å gi elevene verktøy og 
ferdigheter som hjelper den enkelte til å håndtere 
medgang og motgang både nå og i fremtiden. 
Økt kunnskap om egen påvirkningskraft i eget 
liv fører til opplevelsen av økt livsmestring som 
igjen vil skape trygghet og tro på egne evner og 
valgmuligheter. 

«Sjef i eget liv» er i tråd med Læreplanen (2017): 
«Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til 
at elevene utvikler kompetanse som fremmer 
elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere 
ulike utfordringer i livet. 
Elevene skal lære å mestre hverdagen og få 

støtte til å oppleve livet som meningsfylt». 
Norasondegruppen har utviklet prosjektet som i 
dag gjennomføres på to ungdomsskoler i Sørum 
kommune; Bingsfoss ungdomsskole og Frogner 
Skole og Kultursenter. Vi får gode tilbakemeldinger 
fra elever og lærere – og 2018 blir et spennende 
år der vi vil fokusere på å utvikle prosjektet med 
de eksisterende skolene og inkludere nye skoler i 
satsingen.

Hvordan være «Sjef i eget liv»?

IPS
– individuell jobbstøtte for å komme tilbake til et aktivt arbeidsliv
IPS er en evidensbasert praksis som hjelper 
personer som har moderate til alvorlige psykiske 
lidelser og mennesker som er i behandling for rus, 
tilbake til et aktivt arbeidsliv – og/eller beholde 
arbeid. 

Suksessformelen i IPS er at arbeid brukes som en 
viktig tilfriskningsfaktor der deltakeren får tett 
oppfølging av en jobbspesialist - samtidig som 
deltakeren går i terapi. I IPS legges det vekt på 
at alle mennesker kan jobbe – så lenge de selv vil 
dette og når det tilrettelegges for dette på den 
enkelte arbeidsplass. 

IPS metodikken legger vekt på et tett 
samarbeid mellom deltaker, jobbspesialist 
og næringslivet. Terapeuten hjelper med å 
håndtere og mestre de psykiske helseplagene i 
jobbsammenheng, mens jobbspesialisten bistår 
med jobbsøk, karriereveiledning, intervjutrening, 

arbeidsgiverkontakt og oppfølging på 
arbeidsplassen. 

Norasondegruppen har siden 2014 samarbeidet 
med Ahus og Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) på 
Nedre Romerike. Vi leverer jobbspesialist-støtte 
til deltakere der – og opplever at interessen for 
tilbudet er økende, noe som vi ser i sammenheng 
med gode tilbakemeldinger og resultater fra 
deltakere og behandlere. 

Vi har per i dag en egen IPS-metodeveileder som 
jobber fulltid med IPS prosjektet. IPS løftes frem 
av det politiske Norge som et satsingsområde og 
Norasondegruppen vil opprettholde fokuset på IPS 
metoden og målgruppen. 

 – Elev fra Bingfoss Ungdomsskole
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I 2017 har Norasonde Industri og Sport AS hatt 
en positiv utvikling. Industri har vunnet anbud 
på bakgrunn av kvalitet og fagkompetanse 
innen aluminiumsveising, maskinering og 
tavlemontering. 

I 2017 har bedriften hatt flere store leveranser til 
bransjene sport, samferdsel, bygg og anlegg.

Norasonde Industri og Sport er godkjent 
leverandør i Startbank leverandørregister. 
Bedriften leverer egne produkter som er SINTEF 
sertifisert og vi ser en merkbar positiv effekt etter 
at vi ble ISO 9001 sertifisert i 2016

Norasonde Industri og Sport har inngått 
rammeavtaler med noen av Norges største aktører 
innen samferdsel og idrett. Sport og kunstgress er 
produktområder som har hatt en positiv utvikling 
til tross for at kunstgressbransjen har fått en del 
utfordringer innen miljø.

Norasonde Industri og Sport AS har inngått avtaler 
for utvikling av miljøriktige produkter med en 
rekke aktører både på leverandør- og kundesiden. 
Dette er et prosjekt der vi samarbeider med 
ledende forskningsmiljø i Norge og hvor en rekke 
fylkeskommuner er involvert.

Norasonde Industri og Sport AS
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Årsberetning 2017

VI FINNES FOR Å REALISERE ENKELTMENNESKETS 
MULIGHET FOR ARBEID, BEDRE HELSE 

OG ØKT KOMPETANSE
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Resultatregnskap - mor/konsern
Norasondegruppen AS

Morselskap Konsern

2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

20 614 718 42 394 143 Salgsinntekt 44 212 381 43 019 190
66 830 413 66 525 497 Andre driftsinntekter 11 75 380 125 66 525 497
87 445 131 108 919 640 Sum driftsinntekter 119 592 505 109 544 688

18 241 314 24 289 935 Varekostnad 19 882 116 24 289 935
37 161 249 59 551 685 Lønnskostnader 9 60 151 375 59 934 914

746 177 1 115 664 Avskrivning 1 2 315 437 1 115 664
24 783 204 26 310 491 Annen driftskostnad 28 838 023 26 553 101
80 931 944 111 267 776 Sum driftskostnader 111 186 951 111 893 614

6 513 187 -2 348 136 Driftsresultat 8 405 554 -2 348 926

Finansinntekter og finanskostnader

48 569 43 530 Annen renteinntekt 55 778 43 809
16 545 82 005 Annen finansinntekt 16 603 82 005

775 913 538 875 Annen rentekostnad 3 667 674 539 119
108 737 32 586 Annen finanskostnad 108 847 32 586

-819 536 -445 925 Resultat av finanskostnader -3 704 140 -445 890

5 693 651 -2 794 061 Ordinært resultat før skattekostnad 4 701 415 -2 794 816

0 28 425 Skattekostnad på ordinært resultat 12 0 28 425

5 693 651 -2 822 486 Årsresultat 4 701 415 -2 823 241

Overføringer

-5 693 651 2 822 486 Overført fra/til annen egenkapital -4 701 415 2 823 240

Norasondegruppen AS Side 1
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Årsberetning 2017

Balanse - mor/konsern
Norasondegruppen AS

Morselskap Konsern

2017 2016 Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

14 711 913 24 872 945 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1 129 106 070 130 519 842
451 473 638 445 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 451 473 638 445

15 163 386 25 511 390 Sum varige driftsmidler 129 557 543 131 158 287

Finansielle anleggsmidler

21 435 114 20 715 114 Investeringer i datterselskap 2 0 0
3 125 3 125 Investeringer i aksjer og andeler 2 3 125 3 125

315 146 79 257 Overfinansiert sikret pensjonsordning 8 315 146 79 257
21 753 385 20 797 496 Sum finansielle anleggsmidler 318 271 82 382

36 916 771 46 308 886 Sum anleggsmidler 129 875 814 131 240 669

Omløpsmidler

0 5 182 224 Lager av varer og annen beholdning 3 4 381 543 5 182 224

Fordringer

1 271 193 18 351 995 Kundefordringer 2, 4 11 605 172 17 844 243
16 865 932 0 Fordring på selskap i samme konsern -60 0

971 099 4 012 850 Andre fordringer 3 309 969 4 348 329
19 108 224 22 364 845 Sum fordringer 14 915 081 22 192 571

2 395 543 10 077 221 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 11 149 079 15 245 809

21 503 766 37 624 290 Sum omløpsmidler 30 445 704 42 620 604

58 420 538 83 933 176 Sum eiendeler 160 321 518 173 861 273

Norasondegruppen AS Side 1
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Balanse - mor/konsern
Norasondegruppen AS

Morselskap Konsern

2017 2016 Egenkapital og gjeld Note 2017 2016

Innskutt egenkapital

3 155 700 3 155 700 Aksjekapital 8 3 155 700 3 155 700
5 182 646 5 182 646 Overkurs 5 182 646 5 182 646
8 338 346 8 338 346 Sum innskutt egenkapital 8 338 346 8 338 346

Opptjent egenkapital

32 981 427 27 287 775 Annen egenkapital 31 988 556 27 287 142

41 319 773 35 626 122 Sum egenkapital 6 40 326 902 35 625 488

Gjeld

0 0 Utsatt skatt 12 1 858 182 1 858 182

13 843 596 32 788 113 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 99 843 572 118 860 394
194 650 49 825 Øvrig langsiktig gjeld 194 650 49 825

14 038 246 32 837 938 Sum annen langsiktig gjeld 100 038 222 118 910 219

Kortsiktig gjeld

1 552 665 3 912 220 Leverandørgjeld 6 238 766 4 360 129
0 240 000 Gjeld til selskap i samme konsern 2 0 0
0 0 Betalbar skatt 12 0 470 925

809 215 5 653 423 Skyldig offentlige avgifter 4 075 746 5 946 851
700 638 5 663 473 Annen kortsiktig gjeld 7 783 700 6 689 479

3 062 518 15 469 116 Sum kortsiktig gjeld 18 098 212 17 467 384

17 100 765 48 307 054 Sum gjeld 119 994 616 138 235 785

58 420 538 83 933 176 Sum egenkapital og gjeld 160 321 518 173 861 273

Lillestrøm , 21.03.2018
Styret i Norasondegruppen AS

Trond Olav Rangnes
Styreleder (sign)

Trine Britt Nordstrøm
Nestleder (sign)

Ola Løberg
Styremedlem (sign)

Bjørn Martin Haug
Styremedlem (sign)

Frank Sagvik
Styremedlem (sign)

Marit Heiberg
Styremedlem (sign)

Robin Shrek Neppelberg
Styremedlem (sign)

Bodil Løkken Bendiksen
Daglig leder (sign)

Norasondegruppen AS Side 2
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Årsberetning 2017

Noter 2017
Norasondegruppen AS 

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi.

Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige 
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 
ikke lenger er til stede.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Aksjer i datterselskap/Konsolidering
Selskapet har utarbeider konsernregnskap som omfatter 7 datterselskaper. Interne mellomværende og transaksjoner er 
eliminiert i konsolideringen.
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for 
aksjene med mindre nedskrivning anses nødvendig.
Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap inntektsføres det år det utbetales.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet gikk i 2011 over til innskuddsbasert pensjon for sine ansatte. Selskapet har fortsatt forpliktelser etter gammel 
kollektiv ordning. Disse forpliktelsene, kollektiv pensjon og avtalefestet pensjon, er finansiert via Storebrand 
Pensjonstjenester AS og Kommunal Landspensjonskasse og er balanseført i henhold til NRS for pensjonskostnader. 
Pensjonskostnader er innbetalt pensjonpremie og endring i fremtidig aktuarberegnet forpliktelse.

Offentlige tilskudd
Driftstilskudd inntektsføres løpende. Investeringstilskudd føres mot investeringen.

Skatt
Morselskapet er ikke skattepliktig, utover inntekter fra eksterne leietakere i "Bjørnstadgården" (selskapets eiendom i 
Lillestrøm - solgt i 2017) og "Industriveien" (selskapets eiendom på Skedsmokorset).
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Noter 2017
Norasondegruppen AS 

Note 1 Anleggsmidler 

Morselskap

Tomt Bygninger Sum
Maskiner -

inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01 8 303 000 27 549 677 35 852 677 846 405 846 405
Tilgang - 25 260 25 260
Avgang -303 000 -9 379 704 -9 682 704 - -
Anskaffelseskost 31.12 8 000 000 18 169 973 26 169 973 871 665 871 665

-
Akkumulerte avskrivninger 31.12 11 458 060 11 458 060 420 191 420 191
Balanseført verdi pr. 31.12 8 000 000 6 711 913 14 711 913 451 473 451 473

Årets avskrivninger 533 942 212 236 746 177
Lineære 10-25 år 5 - 10 år

Konsern 

Tomt Bygninger
Faste tekniske 
installasjoner

Maskiner -
inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01 17 989 792 110 743 216 12 766 566 1 558 879 143 058 453
Tilgang 8 200 000 2 116 520 25 260 10 341 780
Avgang -303 000 -9 379 704 - -9 682 704
Anskaffelseskost 31.12 17 686 792 109 563 512 14 883 086 1 584 139 143 717 529

- -
Akkumulerte avskrivninger 31.12 12 155 509 871 811 1 132 666 11 900 166
Balanseført verdi pr. 31.12 17 686 792 97 408 003 14 011 275 451 473 129 557 543

-
Årets avskrivninger 1 231 391 871 811 212 236 2 315 438
Lineære 10-100 år 20 år 5 - 10 år

Norasondegruppen AS kjøpte i 2016 100 % av aksjene i Kirkegata 1 AS. Oppkjøpsanalysen viser en merverdi på eiendom
på kr. 17 168 366. Denne er ført som tilgang under bygninger i 2016. Det avsettes ikke for utsatt skatt på denne eiendommen.

Selskapet har i 2017 avhendet eiendommen Nittedalsgata 21 i Lillestrøm. Dette med en bokført gevinst på kr. 9,3 millioner.
I 2014 ble det i forbindelse med fusjon med Bjørnstadgården AS, som eide Nittedalsgata 21, bokført et fusjonstap
på kr. 5,5 millioner. Netto gevinst er således kr. 3,8 millioner.

Note 2 Datterselskap/andre aksjer 

Selskapets navn Total as-kap Pålydende Antall aksjer Kostpris

Norasonde HRbyrået AS 100 000 100 300 100 000
Norasonde Arbeidsinkludering AS 400 000 100 300 400 000
Norasonde Læringssenter AS 100 000 100 300 100 000
Norasonde Industri og Sport AS 100 000 100 300 100 000
Norasonde Kurs AS 100 000 100 300 100 000
Norasonde Helse AS 100 000 100 300 100 000
Norasonde Eiendom AS 120 000 1 000 120 20 535 114

21 435 114

Mellomværende datterselskap:
2017

Norasonde HRbyrået AS 397 769
Norasonde Arbeidsinkludering AS 992 955
Norasonde Læringssenter AS 2 005 355
Norasonde Industri og Sport AS 7 547 486
Norasonde Kurs AS 1 947 356
Norasonde Helse AS 215 781
Norasonde Eiendom AS 3 759 229

16 865 932

Selskapet eier en aksjepost i Opplæringskontoret OLIA AS med bokført verdi på kr. 3 125
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Årsberetning 2017

Noter 2017
Norasondegruppen AS 

Note 3 Varebeholdning

Konsern

Regnskapsmessig er varebeholdning vurdert til anskaffelseskost med generelt fradrag for ukurans fra 0-2,5%.

Varebeholdning 31.12.2017
Varer 4 476 234
Ukurans -94 691
Sum 4 381 543

Note 4 Kundefordringer/Andre fordringer

Regnskapsmessig er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Note 5 Bankinnskudd

Morselskap
2017 2016

Bundne skattetrekksmidler: 376 853 1 897 563

Innestående dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12 2017.

Konsern
2017 2016

Bundne skattetrekksmidler: 2 084 722 1 984 414

Innestående dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12 2017.

Note 6 Egenkapital 

Morselskap
Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum 

Egenkapital pr 31.12.2016 3 155 700 5 182 646 27 287 775 35 626 122
Årets resultat 5 693 651 5 693 651
Egenkapital pr 31.12 2017 3 155 700 5 182 646 32 981 427 41 319 773

Konsern
Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum 

Egenkapital 31.12.2016 3 155 700 5 182 646 27 287 140 35 625 488
Årets resultat 4 701 415 4 701 415
Egenkapital pr 31.12 2017 3 155 700 5 182 646 31 988 556 40 326 902

Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 31 557 100 3 155 700

Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer pr. 31.12.17 Aksjer Eierandel
Akershus fylkeskommune 7 941 25,16 %
Skedsmo kommune 6 373 20,20 %
Lørenskog kommune 4 535 14,37 %
Nittedal kommune 3 208 10,17 %
Rælingen kommune 2 839 9,00 %
Sørum kommune 2 338 7,41 %
Fet kommune 1 870 5,93 %
Aurskog Høland kommune 1 578 5,00 %
Gjerdrum kommune 696 2,21 %
Norsk Folkehjelp 100 0,32 %
Rømskog kommune 79 0,25 %
Totalt antall aksjer 31 557 100,0 %



12/18 Orientering om Norasondegruppen AS - 17/00091-26 Orientering om Norasondegruppen AS : 2.3.1-Årsberetning-2017-Norasondegruppen (1)

23

Noter 2017
Norasondegruppen AS 

Note 8 Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en kombinasjon av innskuddsbasert
tjenestepensjonsordning  og ytelsesbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte.
Den ytelsesbaserte ordningen er finansiert via Storebrand Pensjonstjenester AS og Kommunal 
Landspensjonskasse. Ordningen omfatter en ansatt og fire tidligere ansatte.
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede 
forutsetninger innen forsikring tilpasset Norasonde aldersstruktur og turnover. 
Som økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
Diskonteringsrente 2,4 %
Årlig lønnsvekst 2,5 %
Årlig G-regulering 2,5 %
Årlig regulering av pensjoner 0,5 %

For den innskuddbaserte ordningen blir premiebetalinger kostnadsført løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet.

Totalt betalt pensjonspremie for 2017 kr 2 776 884

Det var i 2010 endring i reglene rundt avtalefestet pensjon (AFP). Gammel ordning ble avsluttet og ny ordning 
trådde i kraft. Kostnader  vedrørende gammel ordning er hensyntatt men kostnader vedrørende ny ordning er ikke 
med, da det fra sentralt hold ikke har vært mulig å beregne forpliktelsen etter ny ordning. Ny ordning er
foreløpig å behandle som en innskuddsbasert ordning og årlig pensjonspremie belastes resultatregnskapet.

Note 9 Lønnskostnader og ytelser til daglig leder, styret og revisor

Morselskap

Lønnskostnader 2017 2016

Lønn 29 908 268 47 998 461
Arbeidsgiveravgift 4 467 831 7 278 039
Pensjonskostnader 1 709 069 2 903 604
Andre lønnsrelaterte ytelser 1 076 081 1 371 581
Sum 37 161 249 59 551 685

Årsverk sysselsatt av selskapet 56,9 89

Konsern

Lønnskostnader 2017

Lønn 48 972 118
Arbeidsgiveravgift 7 427 727
Pensjonskostnader 2 540 995
Andre lønnsrelaterte ytelser 1 210 535
Sum 60 151 375

Årsverk sysselsatt av selskapet 88,2

Ytelser til ledende personer 2017
Daglig leder Styre

Lønn 1 042 853 201 400
Pensjonskostnader 59 399
Annen godtgjørelse 11 454
Sum 1 113 706 201 400

Godtgjørelse til revisor Selskap Konsern
Revisor, revisjon 171 000 (eks. mva) 196 000 (eks. mva)
Revisor, bistand 175 000 (eks. mva) 200 000 (eks. mva)
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Årsberetning 2017

Noter 2017
Norasondegruppen AS 

Note 10

Morselskap
2017

Fordringer med forfall > 1 år 0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år 0

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr. 13 843 596. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene
utgjør kr. 14 711 913. Markedsverdi på de pantsatte eiendeler er markert høyere enn pantsikret gjeld.

Konsern
2017

Fordringer med forfall > 1 år 0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år 77 152 590

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr. 99 843 572. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene
utgjør kr. 107 539 585. Markedsverdi på de pantsatte eiendeler er markert høyere enn pantsikret gjeld.

Note 11

Annen driftsinntekt består av: Mor Konsern

Tilskudd fra NAV 11 106 965 24 992 859
Tilskudd fra kommuner 1 840 553 3 422 114
Andre offentlige tilskudd 23 485 940 28 906 383
Leieinntekter 692 667 8 713 473
Gevinst salg anleggsmidler 9 317 296 9 345 296
Konsernsalg 20 386 992 0
Sum 66 830 413 75 380 125

Note 12

Selskapet betaler inntektsskatt på leieinntekter fra eksterne leietagere i "Bjørnstadgården" i Lillestrøm.

Morselskap

Årets skattekostnad fordeler seg på 2017
Betalbar skatt, 24% 0
Årets skattekostnad 0

Beregning av årets skattegrunnlag
Resultat før skattekostnad -963 197
Permanente forskjeller 65 536
Årets skattegrunnlag -897 662

Oversikt over midlertidige forskjeller 2017 2016 Endring
Fordringer 0
Varer 0
Anleggsmidler 0
Underskudd til fremføring -933 790 -36 128 -897 662
Sum midlertidige forskjeller -933 790 -36 128 -897 662
Forskjeller som ikke inngår 933 790 36 128 897 662
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skatte 0 0 0
Utsatt skatt/ skattefordel, 23% / 24 % 0 0 0

Konsern

Årets skattekostnad fordeler seg på 2017
Betalbar skatt, 24% 0
Endring utsatt skatt 0
Årets skattekostnad 0

Oversikt over midlertidige forskjeller 2017
Fordringer 0
Varer 0
Anleggsmidler 8 711 109
Underskudd til fremføring -803 255
Sum midlertidige forskjeller 7 907 854
Forskjeller som ikke inngår 
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 7 907 854
Ikke hensyttatt endring utsatt skatt datterselskap 39 376
Utsatt skatt/ skattefordel, 23% / 24 % 1 858 182

Skatt

Langsiktige fordringer/langsiktig gjeld 

Annen driftsinntekt
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Kontantstrømsanalyse
Norasonde AS 

KONSERN 2017 2016

Tilført fra årets virksomhet 1)  -2 356 869 -1 615 936
+/- Endring i lager, debitorer og kreditorer 8 918 389 -18 666 338
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter    -299 648 10 587 676

= Netto likviditetsendring fra virksomheten 6 261 872 -9 694 598

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

- Kjøp aksjer 0 -3 125
+ Salg aksjer 0 59 000
- Investering i varige driftsmidler -10 341 780 -846 405
+ Salg av varige driftsmidler 19 000 000 5 480 895
+ Tilgang konsern 0 -137 065 823

= Netto likviditetsendring fra investeringer 8 658 220 -132 375 458

Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter

+ Opptak gjeld 0 119 137 702
 + Tilført ved etablering konsern 0 38 455 471
+ Innbetaling av egenkapital 0
- Nedbetaling gjeld -19 016 822 -277 308

= Netto likviditetsendring fra finansiering -19 016 822 157 315 865

Netto endring av likvider gjennom året -4 096 730 15 245 809
+ Likviditetsbeholdning pr. 1.1 15 245 809 0

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12.        11 149 079 15 245 809

1) Dette tallet fremkommer slik:
Resultat                                                                                                            4 701 415 -2 823 242
+ Periodens betalte skatter -28 425 -65 739
+/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -9 345 296 157 381
+ Ordinære avskrivninger                        2 315 437 1 115 664

= Tilført fra årets virksomhet -2 356 869 -1 615 936
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Årsberetning 2017

Norasondegruppen har et velfungerende 
ledelsessystem (TQM - Total Quality Management) 
og Norasonde Industri og Sport As er sertifisert 
etter ISO 9001:2015 standarden. 

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for 
kvalitetsledelse. Til dags dato er det utstedt over 
1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 
184 land. Standarden er basert på 7 prinsipper 
for kvalitetsledelse: Kundefokus, Lederskap, 
Menneskers engasjement, Prosesstankegang, 
Forbedring, Bevisbasert beslutningstaking, 
Relasjonsledelse.

ISO 9001:2015 handler i stor grad om å gjøre våre 
kunder fornøyde. En ISO 9001-sertifisering er et 
godt bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og 
forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. 

ISO 9001 sertifiseringen gjør at 
Norasonde¬gruppen står enda sterkere i 
konkurransen om eksisterende og nye kunder 
i markedet. I tillegg bidrar sertifiseringen til å 
forsterke Norasondegruppen som en attraktiv 
lærebedrift.

Kvalitetssikring
ISO 9001:2015 

Når det gjelder våre tjenester levert til NAV er 
EQUASS vårt valgte system for å sikre kvalitet 
i tjenesteleveransen. EQUASS er et europeisk 
system for kvalitetssikring av velferdstjenester 
med ekstern revisjon og sertifisering. Systemet gir 
oss anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene 
overfor brukere og andre samarbeidspartnere. 
EQUASS baserer seg på 10 kvalitetsprinsipper: 
Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, 
Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, 
Resultatfokus, Kontinuerlig forbedring.

Norasonde hadde primo desember 2017 sin 5. 
EQUASS revisjon. Tilbakemeldinger fra Revisor er 
blant annet at Norasondegruppen:
• har en stor beredskap for endring og er 

mulighetsorientert
• er gode på å innhente erfaringsdata og 

resultater, og viser fokus på kvalitet og mulige 
forbedringer i alle deler av tjenesteleveransen

• har etablert et betydelig nettverk og det satses 
på å gi deltakere tilgang til mange arenaer for 
arbeidstrening. 

• gjennom tiltakene har bidratt til empowerment 
av den enkelte bruker

• i stor grad gir deltakere relevante 
samfunnsnyttige oppgaver tilpasset eget nivå, 
interesse og ambisjon. 

• skårer bestått eller høyere nivå på alle 
prinsippene

Revisor kommer også med råd på 
forbedringspunkter som følges opp av revisor et år 
og to år etter revisjonen med tanke på fremgang 
og resultater av gjennomførte forbedringspunkter.

eQuass

EQUASS Assurance has been awarded to

 

Norasondegruppen AS
Norway

for the period from 11 of December 2015 to 11 of December 2017

 

In recognition of its proven 

 

Quality Assurance 

 

in the provision of social services.

 

for the following services/departments:

Arbeid med Bistand
Avklaring

Arbeidspraksis
TIA
KIA

VTA 
AMO Kurs

 Mr. Jean-Paul Essers
Chairman of the EQUASS Awarding Committee
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Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm
post@norasonde.no

Telefon: 64 83 66 00 - Faks: 64 83 66 01
www.norasondegruppen.no



13/18 Hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapporter - 17/00091-28 Hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapporter : Hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapporter

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00091-28 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum 

04.12.2018 

 
 
 

   
 
 

HOVEDFUNN FRA FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
(det fattes ikke vedtak i fellesmøter) 
 
Vedlegg:  
Revisjonsrapporter Fet: http://www.rokus.no/revisjonsrapporter-fet.html  
Revisjonsrapporter Sørum http://www.rokus.no/revisjonsrapporter-sorum.html  
Revisjonsrapporter Skedsmo http://www.rokus.no/revisjonsrapporter-skedsmo.html  

 
Saksframstilling: 
I forrige møte var kontrollutvalgene enige om å be revisjonen om å legge frem 
hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapportene som er levert i denne perioden i alle 
tre kommuner. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind Nordbrønd Grøndahl vil 
gi en presentasjon i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/00091-27 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum         

04.12.2018 

 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
Referat fra fellesmøtet 3. september 2018 

 
Saksframstilling: 
Referatet legges frem for eventuelle kommentarer. 
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Referat 
 

fra 
 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 3. september 2018 
 
Tid og sted 
Mandag 24. april, kl. 17.00, kommunestyresalen, Sørum rådhus 
 
Til stede 
Fra Skedsmo kontrollutvalg; Trine Wollum (leder), Kaveh Abdali, Elin 
Fredrikke Garcia, Anita Borgvang og John Nordeide  
 
Fra Fet kontrollutvalg: Knut Øivind Alfarrustad (leder), Arvid Susegg, Anna 
Kristine Jahr Røine 
 
Fra Sørum kontrollutvalg: Tore Kampen (leder), Solveig Anita Kårstad 
(nestleder), Hedda Wølner Kristiansen, Jan Bjørknes. 
 
Fra Romerike revisjon IKS: Revisjonssjef Nina Neset  
 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen, 
rådgiver Kjell Nordengen, konsulent Øystein Hagen og konsulent Samia 
Esam. 
 
Andre forhold 
Leder av kontrollutvalget i Sørum kommune, Tore Kampen ledet møtet. 
Det ble arrangert et seminar om arbeidslivskriminalitet forkant av møtet. 
 
Sak 8 Referat fra møtet 24.4.2018  
Det var ingen merknader til referatet. 
 
Sak 9 Drøfting av muligheter til å samordne bestillinger av 
forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalgene var enige om å 

• Sende forvaltningsrevisjonsrapporter til de andre to utvalgene til 
orientering 

• Sende forvaltningsrevisjonsrapporter til Lillestrøm kommune til 
orientering 

• Be revisjonen om å legge frem hovedfunn fra 
forvaltningsrevisjonsrapportene i alle tre kommuner i neste møte. 
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• Be sekretariatet se på hvordan utvalgene kan bruke ressursene felles 
det siste året i perioden. 

 
Sak 10/18 Eventuelt  
Neste møte 4. desember vil ha følgende saker/tema: 

• Orientering fra rådmannen i Lillestrøm kommune om status i arbeidet 
med kommunesammenslåing. 

• Heve kompetansen på interkommunalt samarbeid med mulige innlegg 
fra KS og et eller flere av selskapene som kommunene eier.  

• Revisjonen presenterer hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapportene 
i alle tre kommuner. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 17:30 
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Arkivsak-dok. 17/00091-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum         

04.12.2018 

 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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