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MØTEINNKALLING   
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 21.01.2016 kl. 17:00  
Sted: Rådhuset, møterom Slåttemyra  
Arkivsak: 15/00015  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/16 
16/00010-
1 

Referater 17:00 

2/16 
15/00146-
3 

Overordnet analyse Nittedal kommune - 
opplegg og fremdrift 

17:15 

3/16 
15/00140-
2 

Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

19:00 

4/16 
15/00264-
2 

Eierskapskontroll - Miljøhuset Gnisten AS 19:30 

5/16 
15/00220-
2 

Diskusjonsnotat for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet - beredskap 

20:00 

6/16 
15/00140-
1 

Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 20:15 

7/16 
15/00142-
3 

Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) 

20:30 

8/16 
15/00150-
1 

Årlig orientering om kommunens behandling av 
tips/varsling 

20:45 

9/16 
15/00135-
1 

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 21:00 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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10/16 
15/00137-
1 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 21:15 

11/16 
16/00011-
1 

Eventuelt 21:30 

 
 
 
 
Lørenskog, 14.01.2016 
 
 
 
John Ivar Rygge 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                        Øystein Hagen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

1/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00010-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 1/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2015.
2. Oversikt over saker til behandling 2016
3. Melding fra kommunestyret om vedtak i sak 135/15 – budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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2/16 Overordnet analyse Nittedal kommune - opplegg og fremdrift 

Arkivsak-dok. 15/00146-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 2/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet

analyse.
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering

Vedlegg: 
1. Skriftlig innspill fra rådmannen om kommunens risikoområder
2. Utvalgte KOSTRA-tall (deles ut i møtet)
3. NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall (presenteres i møtet)
4. KMDs sammenligning av kommuner (presenteres i møtet)

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor.  

Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2016. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 

Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer

Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 



 5  

 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 

skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 

målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 

negative inntreffer. En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for 

kommunen og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 

Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 

brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  

Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel: 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder. 
• Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
• Orientering og innspill fra rådmannen. 
• Innspill fra revisor. 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. 
• Kommunale plan- og strategidokumenter. 

 
Sekretariatet har mottatt innspill fra revisor. 
 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper.  
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
valg av bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke 
prosjekter kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil 
være i fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten 
av planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å 
endre planen underveis i perioden.  
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Prosess og fremdrift 
 

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

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
 

April Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

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

Juni Overordnet analyse vedtas. 

September Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 
forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret.  

 

 
I dette møtet 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en presentasjon av Nittedal kommune. 
Kontrollutvalget er nyvalgt, og har behov for en generell presentasjon på et 
overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet.  
I tillegg har utvalget bedt om at det legges vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter. Rådmannens skriftlige innspill av kommunens risikoområder 
er vedlagt saken (vedlegg 1).   
 
I tillegg legger sekretariatet frem følgende informasjon om kommunen i møtet: 

 Utvalgte KOSTRA-tall  

 NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall   

 KMDs sammenligning av kommuner  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget bearbeider informasjonen fra dette møtet i 
aprilmøte (se kapittel om prosess og fremdrift). 

 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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3/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00140-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 3/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Nittedal kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 (ettersendes medlemmene) 
 

 
 

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

Tilbake til sakslisten 
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4/16 Eierskapskontroll - Miljøhuset Gnisten AS 

Arkivsak-dok. 15/00264-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 4/16 

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

 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens
anbefalinger blir fulgt opp.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll – Miljøhuset Gnisten AS 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomfører kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll. Bakgrunnen for denne 
selskapskontrollen er vedtak i kontrollutvalget i Nittedal den 10.9.2015, sak 23/2015. 

Selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere kommunens 
eierinteresser i Miljøhuset Gnisten AS, samt en bestilling fra kontrollutvalget om 
konkret vurdering av bakgrunnen for etablering av datterselskapet Gnistregn AS. 

Selskapskontrollen har en bred tilnærming, og søker å fange opp problemstillinger 
relatert til eierstyringen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller identifisere 
problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. 

Under revisjons samlede vurderinger og anbefalinger kommer det frem at: 
Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er 
tilfredsstillende. Det er etablert eiermelding med generelle eierstyringsprinsipper samt 
spesifikke rammer for selskapet. Eiermeldingen er sist oppdatert og forelagt 
kommunestyret i 2014.  

Revisjonens undersøkelser viser også at eierne følger opp sine eierinteresser i tråd 
med føringer fra eier, lovpålagte krav og normer for god eierstyring. Det er imidlertid 
kommentert noen enkelte funn. 

Når det gjelder etableringen av datterselskapet Gnistregn AS er det ikke avdekket 
forhold som tilsier at beslutningen om opprettelse ikke hadde forankring i styret eller 
hos eier.  
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Revisjonens anbefalinger til undersøkelsen er som følger: 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS 
anbefalinger for god eierstyring:  

 Det etableres rutiner for evaluering av styret og oppfølging av styreinstruks  

 Selskapets styre registreres i styrevervregisteret  
  
 
Rapporten legges frem til behandling i denne saken, og det legges opp til at 
revisjonen presenterer rapporten i møtet.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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5/16 Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjonsprosjektet - 
beredskap 

Arkivsak-dok. 15/00220-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 5/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …. fra 
Romerike Revisjon IKS. Basert på diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget revisjonen 
om å legge frem en prosjektplan for prosjektet. Prosjektplanen behandles i møtet den 
xx.xx.2016. 

Vedlegg:  
Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjonsprosjekt - beredskap 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området beredskap i 
møte den 26.11.15. Revisjonen ble bedt om å utarbeide et diskusjonsnotat innenfor 
området, med mulig vinklinger innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap.  

I vedlagte notat skisseres tre mulig innfallsvinkler og hovedproblemstillinger på 
prosjektet. Forslaget er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kontrollutvalget, og 
det er lagt opp til at utvalget velger en av de skisserte vinklingene. Formål og 
problemstillinger i en undersøkelse må avgrenses nærmere i en prosjektplan. 

Revisjonen presenterer følgende tre mulige innfallsvinkler, med påfølgende 
hovedproblemstillinger, med temaene:  
-Den kommunale beredskapsplikten og Nittedals krisehåndtering 
-Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole  
-Samfunnssikkerhet og beredskap for klimaendringene.   

Det legges opp til at revisjonen presenterer diskusjonsnotatet i møtet. Videre legges 
det opp til en diskusjon hvor kontrollutvalget bestiller neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt spesifiserer ønsket problemstilling og bestiller en 
prosjektplan. 

Tilbake til sakslisten 
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6/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00140-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 6/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Nittedal kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet. Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  

I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 

Tilbake til sakslisten 
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7/16 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 

Arkivsak-dok. 15/00142-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 7/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å

avklare de tre beskrevne problemstillingene.
2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i

en prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man
ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.

3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til
100 timer og leveres til behandling i april 2016.

Vedlegg:  
Kontrollutvalgssak 18/2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i 
møte den 10.9.2015, sak 18/2015. Det vises til vedlegg. Her vedtok utvalget at det 
ønsker å undersøke følgende tre forhold: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia

 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke kjente til

bruken av 2 mill. kroner

 Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å koordinere en bestilling med de øvrige 
kontrollutvalgene som har valgt å delta, samt utarbeide en konkretisering og 
avgrensning av problemstillingene.  

Formålet med undersøkelsen er å belyse de tre overnevnte forhold for å få svar på 
om påstandene som er fremkommet i pressen stemmer.   
Når det gjelder konkretisering og avgrensning av problemstillingene så foreslår 
sekretariatet følgende: 
Problemstilling 1. Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med 
en studietur til Latvia, på 139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 
Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og ble brukt til rett formål, var det 
budsjettert og godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap?  



 14  

Problemstilling 2. Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 
2011 at man ikke kjenner til bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal 
være dokumentert i et styredokument fra september 2011.  
Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis 
pengene ikke ble brukt til bevilget formål - hva ble så pengene brukt til? Er det 
bokført noe i regnskapet vedrørende de bevilgede pengene?   
 
Problemstilling 3. Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i 
kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  
Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i 
SNR? Har det vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm?   
 
Det er viktig å være klar over risikoforhold forbundet med dette prosjektet da flere av 
forholdene går flere år tilbake i tid. Dette kan gjøre det tidkrevende å få frem 
opplysninger, og om det i det hele tatt lar seg gjøre å etterprøve i dag.  
 
Kontrollutvalget må ta stilling til de foreslåtte problemstillingene til dette prosjektet. 
Hvis utvalget velger å gå videre med prosjektet så foreslås følgende fremdriftsplan: 
1) Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å 

avklare de tre overnevnte problemstillingene.  

2) Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i en forundersøkelse vil bli kvittert ut i 

en prosjektplan. Denne planen må da kontrollutvalget ta stilling til og vurdere om 

man ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.  

Revisjonsundersøkelsen skal gjennomføres innenfor rammen av 75 til 100 timer, 
fordelt på alle kontrollutvalgene som velger å delta, og leveres til kontrollutvalget i 
aprilmøtet 2016. 

 
Kontrollutvalget i Sørum har behandlet denne saken, og forslag til vedtak i denne 
saken er likelydende vedtaket i Sørum. De øvrige kontrollutvalgene i SNR 
kommunene vil få den samme saken til behandling.    
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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8/16 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 

Arkivsak-dok. 15/00150-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 8/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 2015 til orientering. 

Vedlegg:  
Rådmannens skriftlige redegjørelse om varslingssaker 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedrørende 
varslingssaker 2015. Det vises til vedlegg. 

Det opplyses om at i 2015 besto arbeidet med varsling i stor grad av å forklare hva 
varsling er, og å sortere henvendelser. 

Det opplyses videre at det ble gjennomført to varslingskurs i 2015 i regi av 
kommuneskolen. Varslingskurset var obligatorisk og innebar at ansatte skal ha 
gjennomgått et to-tre timers kurs om reglene i arbeidsmiljøloven om varsling av 
kritikkverdige forhold, og hvem som innehar rollen som både intern og ekstern 
varslingsinstans. Enhetslederne var ansvarlige for at egne ansatte ble påmeldt og 
deltok på kurset. Kursplanen for året ble vedtatt i AMU, og deretter gjort kjent for alle 
lederne. 

Storparten av henvendelsene kommunen mottar er tips/bekymringsmelding som blir 
undersøkt nærmere, og som ikke er å regne som varsling etter Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. I noen tilfeller er ikke problemet først forsøkt løst på lokalt plan, slik at 
henvendelsen ikke tilfredsstiller kravet om «forsvarlig varsling». Da blir personen 
henvist til å gå tjenestevei først. 

Kommunen har inngått en avtale med Romerike Revisjon IKS om ekstern 
varslingsordning. Det er mottatt en henvendelse her. Saken er besluttet behandlet i 
kommunen, og saken er i prosess.  

Nittedal kommune har mottatt 6 tips/bekymringsmeldinger. Henvendelsene er fulgt 
opp i tråd med kommunens rutiner og sakene er lukket. Det er mottatt 2 varslinger, 
og begge sakene er avsluttet. Det har ikke vært rapportert inn noen mislighetssaker. 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00135-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Årsplanen er forankret i kontrollutvalgsreglementet § 2. Sammen med 
kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og tilsyn så utgjør 
årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget er nyvalgt og i henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 
gjennom hele 2016, og har derfor fått anselig plass i årsplanen for 2016. 

Opplæring vil være et hovedfokus nå i oppstarten på en ny periode. Det er holdt en 
presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. I tillegg er det holdt et 
felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver også 
ble presentert. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne 
på Romerike, og det ble besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 
sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i etiske problemstillinger og habilitet i 
løpet av 2016. 
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Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2016. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 
     
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vil bli oversendt kommunestyret. 

 
 
 

Tilbake til sakslisten 

 
 
 
  



18 

10/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00137-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 10/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollutvalget i Nittedal kommune sin årsrapport for 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere 
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015, se 
vedlegg. 

Tilbake til sakslisten 
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11/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00011-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 21.01.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 

 
Saksframstilling: 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





 


 


 


NITTEDAL KOMMUNE 
- der storby og Marka møtes 


 
 


 Enhet for Økonomi 
 


Postadresse: 
Postboks 63, 1483 Hagan 
 


E-post: 
postmottak@nittedal.kommune.no 
 


Besøksadresse: 
Moveien 1, 1482 Nittedal 


Tlf  :  67059000 
 


Fax: 67 07 22 70 
 


Bankkonto: 
7101 05 04001 
 


Organisasjonsnr: 
971 643 870 


 


  
Kontrollutvalget i Nittedal 
 
   
    
 
   


    
 


   


  


 
 
Vår ref: Deres ref: Dato: 
16/00057-3 15/00146-1 12.01.2016 


 
 


ORIENTERING FRA RÅDMANNEN I FORBINDELSE MED PLAN 
FOR FORVALTNINGSREVISJON OG OVERORDNET ANALYSE 
2017-2020 
 
Vi viser til henvendelse om notat knyttet til plan for forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse for Nittedal kommune og oversender med dette vår 
tilbakemelding. Rådmannen presenterer sektorene hver for seg. Under fremkommer 
organiseringen av kommunen.  
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Sektor for stab og støtte (og rådmannens overordnede ansvar) 
 
Stabsfunksjon: Rådmannens administrative støtteapparat. Er organisert i 
konsernmodell, forstått som at sektoren representerer kommunens samlede 
ressurser innenfor HR (personal og lønn), Økonomi, IKT, Sekretariat 
(dokumentsenter og politisk sekretariat), Kommunikasjon og samfunnskontakt, 
kommuneadvokat.  
 
Organisering: Staben er ledet av stabssjef (kommunalsjef), underlagt 3 enheter, 2 
avdelinger og kommuneadvokat.   
 
Produksjon: Staben leverer daglig drift innenfor ansvarsområdene de representerer, 
i tillegg til at sektoren leder flere prosjekter. Prosjektene er i all hovedsak definert i 
Handlingsplan for gjeldende periode, men er også sporadiske oppgaver som 
rådmannen løser med interne ressurser.  
Lov og avtaleverket som regulerer tjenesteproduksjon for stab og støttesektor er 
omfattende. Kommunene i Norge er generalistkommuner, hvilket innebærer at de 
428 kommuner må forholde seg til det samme regelverk, uavhengig av størrelse og 
kapasitet.  
 
For å gi et bilde av status og utfordringer, trekkes følgende områder frem:  
 
Styring og ledelse 
Politisk organisering 
Kommunen er organisert etter Kommuneloven § 10. Faste utvalg. Organiseringen 
ble evaluert medio 2015 og anses hensiktsmessig. Målsettingen med overgang fra 
komitémodell (kommunelov § 10.a) til faste utvalg, oppleves som i all hovedsak å 
være oppnådd.  
  
Rådmannens organisasjon 
Rådmannen har organisert sin administrasjon med 4 sektorledere 
(kommunalsjefer/stabssjef), med helhetlig ansvar for fag, ressurser, sektor-
prosesser og resultat. Kommunalsjefene/stabssjef har direkte underlagte 
enhetsledere (og i noen sammenhenger avdelingsledere). Denne organiseringen 
omtales normalt som 2,5 nivå-kommune:  


 
Nivå 1, Rådmann, rådmannsteam (kommunalsjefer i rollen som helhetlig ansvarlig 
for kommunens resultater.)  


 
Nivå 1,5, Kommunalsjefer med helhetlig budsjett og resultatansvar for egen sektor 


 
Nivå 2, Enhetsledere med budsjett og resultatansvar for egen enhet.  
 
Medbestemmelsesinstituttet (arbeidsgivers og arbeidstakersrepresentasjon i 
medhold av Hovedavtalen) er organisert etter samme tilnærming. Hovedtillitsvalgt 
møter rådmannsrepresentanten (nivå 1), mens plasstillitsvalgt møter respektive 
enhetsleder (nivå 2). 
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Organiseringen fungerer etter intensjonen. Det er ikke spesielle utfordringer knyttet 
til rådmannens administrering av egen organisasjon p.t.  


 
Det er derimot noen prinsipielle utfordringer knyttet til ansvar og myndighet opp mot 
Nittedal-eiendom KF. Rådmannens prioriteringer med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak innenfor utvikling og vedlikehold av kommunal eiendom 
følger ikke linjen, men fremkommer gjennom forventningsbrev, jf. vedtak i 
forbindelse med handlingsplanen for 2016-2019. Nittedal kommune står overfor 
store investeringer innen bl a barnehage, skole og eldromsorg i årene fremover. 
Rådmannen arbeider for en best mulig oppfølging av oppdragene gitt av 
kommunestyret til Nittedal Eiendom KF. Hvor vellykket Nittedal kommune fremstår 
innenfor området foretaket forvalter, er avhengig av at Nittedal Eiendom KF forstår 
og utfører sine oppdrag på en tilfredsstillende måte i forhold til kommunestyrets 
bestilling.    


 
Styringsdokumenter 
Kommunestyret har vedtatt 8 strategiske styringsmål. Denne målstruktur preger 
styringsdokumentene i Nittedal kommune, og gir grunnlag for all styring av 
virksomheten i Nittedal kommune. Styringsstrukturen er basert på intensjonene i 
balansert målstyring (balanse mellom oppdrag og ressurser) –  
i medhold av Kommuneloven § 44. Økonomiplan. 
  
Internkontroll, vedtaksoppfølging og økonomikontroll. 
Nittedal kommune har innført vedtaksoppfølgingssystem, som innebærer 
fortløpende overføring av politiske vedtak inn i en matrise, hvor ansvar og fremdrift 
kontrolleres og følges opp av rådmannen og hennes stab.  
 
Isolert sett er vedtaksoppfølging rådmannens viktigste oppgave utover å legge frem 
forslag til økonomiplan som balanserer oppdrag og ressurser. Høsten 2014 ble 
kommunen gjenstand for revisjon. Revisjonen konkluderte med at rådmannen har 
god oversikt over politiske vedtak, og følger opp de vedtak som er besluttet i 
folkevalgte organ, jf. Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av vedtak (KST-sak 
2/15).   
 
Nittedal kommune leverer og har fått godkjent sitt regnskap i henhold til de frister og 
de krav som gjelder for kommunens regnskap.  
  
Varslingsinstans 
Kommunen har etablert internt og eksternt varslingspunkt. Det anses ikke å være 
spesielle utfordringer knyttet til dette området.  


 
Arbeidsgiverpolitikk 
Kommunen har utarbeidet og vedtatt arbeidsgiverpolitikk. Dokumentet skal 
revideres i 2016. Det er sammenheng mellom de strategiske mål, og 
måleindikatorer i arbeidsgiverpolitikken og funnene etter årlige 
medarbeiderundersøkelser, som er gjennomført fra 2012 og frem til d.d.  


 
Sykefraværet i Nittedal kommune er ikke avvikende fra kommuner for øvrig. Når det 
er sagt, er sykefraværet for høyt. Det er sannsynlig at sykefraværet for 2015 vil 
ligge under resultatene i 2014 og bakover i tid. Dette som en konsekvens av et 
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betydelig arbeid blant ledere og hovedtillitsvalgte, herunder også ved hjelp av 
bedriftshelsetjenesten (BHT) og tilretteleggingsutvalg. Problematikken rundt 
sykefravær er nasjonal, og har i en viss utstrekning sammenheng mellom 
holdninger og kunnskap. I denne sammenheng vil rådmannen problematisere: 1) 
hvilken informasjon den enkelte ansatte får omkring mulighetene til raskere 
behandling, 2) fastlegeordningen, 3) byrdebelastning i hjemmet, og 4) yrkesstolthet 
(forholdet til egen arbeidsplass).  
 
Arbeidsmiljø 
Nittedal kommune har et godt arbeidsmiljø. Kommunen måler arbeidsmiljø gjennom 
årlige medarbeiderundersøkelser. I etterkant evalueres funnene. Det iverksettes 
tiltak for funn i «rød sone» og det vurderes iverksettelse av tiltak for funn i «gul 
sone». Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og BHT. 
Metodikken støtter seg på teorien i HKI-undersøkelser, og måler energi og klima 
(henholdsvis drivere og stoppere) i form av 12 årlige spørsmål. Kommunen har 
også siden 2014 valgt å utvide med ytterligere spørsmål for å finne svar på status i 
forhold til måleindikatorene i arbeidsgiverpolitikken/handlingsplan.  
 
Det er ingen spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av 
medarbeiderundersøkelsene, og resultatene sett under ett for kommunen er svært 
gledelig. Det vises her til brede orienteringer til alle ansatte og i det tre-
partssammensatte Administrasjonsutvalg. Årsaken til at allerede gode resultater i 
2013, er gjennomgående forbedret frem til 2015, er systematisk oppfølging av de 
enheter og avdelinger hvor dette har vært nødvendig. Dette funn er i tråd med 
teorien for HKI-undersøkelser: Gjør du noe med problemet, blir neste års resultat 
bedre. Blir det ikke tatt tak i problemet, forverres resultatet ytterligere.   
  
Lønnspolitikk 
I desember 2015 ble ny lønnspolitikk for Nittedal kommune vedtatt i kommunestyret. 
Det er gjort innskjerpinger i incitamentsordningen for økonomisk uttelling for 
etterutdanning, slik at all etterutdanning som skal gi økonomisk uttelling og 
eventuell bindingstid, skal godkjennes i stabssektoren. Dette vil bidra til å styre 
kompetanseutviklingen både på organisatorisk og individuelt plan.    
 
IKT-strategi 
Kommunestyret vedtok IKT-strategi for Nittedal kommune høsten 2015.  
 
Organisering 
I 2015 ble det foretatt 2 store undersøkelser av digitaliseringsgraden og 
helsetilstanden på IKT-systemer i Nittedal kommune. Disse dokumentene har vært 
utgangspunktet for arbeidet med ny IKT-strategi. Utfordringene innenfor IKT-
området er mange, og til en viss grad preget av nasjonale utfordringer (med spesiell 
henvisning til kommunalvirksomhet). Vi trekker frem følgende: 
 


 Kun moderat kunnskap om IKT totalt sett i organisasjonen (Nittedal 


kommune) 


 Ikke-bærekraftig organisering i Nittedal kommune (organisasjonsform skal 


utredes første halvdel 2016) 


 Mangel på standardiserte applikasjoner, underlagt nasjonal styring 
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 Stadig økende sikkerhetstrussel mot digitale systemer 


 Høy prisutvikling på IKT utstyr og lisenser og betydelig grad av digitalisering 


 
Økonomistyring 
Prosess 
Økonomistyringen i Nittedal kommune følger en forutsigbar og godt forankret 
prosess gjennom hele året. Budsjett og resultatansvarlige enhetsledere melder inn 
sine behov for påfølgende år i forbindelse med rammesak og utarbeidelse av 
handlingsplan. Kommunalsjefene gjennomfører sine prioriteringer i samarbeid med 
sine underlagte enheter i forkant av rådmannsteamets gjennomgang.  
 
Hovedmål 
Økonomimålsettingene er gitt som formkrav i kommunelov og økonomi- og 
finansreglement, men også som overordnede mål i kommuneplan for gjeldende 
periode, gjengitt i Handlingsplan 2016-2019.  
 
Det er 3 hovedmål:  
 


 Netto driftsresultat på 2,5 % for å bidra til egenkapital til investeringer 


 Egenkapitalandel for investeringer på 25 % 


 Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntektene 


Disse mål er vedtatt i forbindelse med kommuneplanen for Nittedal 2015-2027 jf. 
KST-sak 25/15 og er en forutsetning for det strategiske styringsmål «Sunn 
økonomi». En hovedutfordring for kommunen i årene fremover vil være å oppfylle 
disse måleindikatorene. 
 
I rådmannens forslag til Handlingsplan, legges måltallene til grunn for de 
vurderinger og prioriteringer hun gjør. Dette innebærer selvsagt at det kan oppfattes 
slik at det gjenstår et begrenset politisk handlingsrom for politiske prioriteringer som 
kommer i tillegg til forslagene rådmannen fremmer i sitt innspill til handlingsplan. 
Rådmannen forholder seg til kommunelovens § 44 som pålegger henne å levere et 
budsjett i balanse. 
 
Internkontroll 
Internkontroll innenfor økonomiområdet foretas gjennom aktive og passive tiltak. 
Kommunen er medlem i Transparency International, og har slik sett iverksatt et 
holdningstiltak. Det er krav til at ansatte gjennomfører e-læringskurs i 
antikorrupsjon.  
 
Flere områder innenfor økonomi som har systematisk internkontroll blant annet:  


 Egenkontroll og enhetskontroll av lønn 


 Tilgangsstyring i applikasjoner 


 Tilgangsstyring til bygg og kontorer 


 Systematisk avvikling av kontantkasser 


 Overgang til efaktura og ehandel 
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 Definert overordnet fagansvar til regnskapsavdeling og 


innkjøpsavdeling 


 


Sektor for helse og omsorg 


Sektorovergripende status og utfordringer 


Helse- og omsorgssektoren består av følgende enheter: 


 Enhet for tildeling 


 Enhet for helse 


 Enhet for mangfold og inkludering 


 Enhet for institusjon 


 Enhet for hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering 


 NAV – kommunale oppgaver 


Enhetene leverer et bredt spekter av tjenester til ulike grupper av innbyggere i alle 
aldre. 
 
Kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor store oppgaver framover. 
Befolkningsveksten generelt, og særlig i de eldste aldersgruppene, gjør at 
kapasiteten utfordres. Dette er en nasjonal utfordring og alle statlige 
styringsdokumenter peker på behovet for å snu tjenestene mot helsefremmende 
tiltak, tidlig innsats, forebygging og rehabilitering for å sikre en bærekraftig utvikling.  
 
Agendarapporten 
Kommunen har i 2015 fått gjennomført en utredning av framtidig behov for 
heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere fram mot 2040. I 
utredningen påpekes at de fleste eldre ønsker å kunne bo i sitt eget hjem og å være 
herre i eget hus, så lenge som mulig. Det er derfor viktig at kommunen legger til 
rette for at så mange som mulig skal kunne bo i sin opprinnelige bolig, eller en 
tilpasset bolig, og at fast sykehjemsplass er forbeholdt de som har behov for svært 
omfattende tjenester. Kommunens innsats mot eldre må i større grad bygge på 
strategier for at eldre skal mestre eget liv og de må få tilstrekkelig hjelp for klare 
dette i eget hjem. Det anbefales at kommunen har ambisiøse mål om økt satsing på 
hjemmebasert omsorg og egenmestring. I tillegg til å øke årsverkene til 
hjemmetjenester kan dette gjøres gjennom utvikling av velferdsteknologi, 
mobilisering av frivillige og pårørende, hverdagsrehabilitering, god samhandling på 
tvers, gode rutiner for bruk av korttids-plasser mv. Det vil også være viktig med 
forebyggende innsats rettet mot eldre, og at eldre har gode muligheter for å delta i 
sosiale nettverk. Planen er lagt ut på høring vinteren 2016 og skal behandles våren 
2016.  
 
Befolkningsutviklingen i de eldste aldersgruppene (pr.1.1.):  


Alder 2015 2016 2017 2018 2019  2027 


80-89 år  520 520 565 606 627  1095 


90+  93 82 82 82 82  165 


Kilde: Kommuneplanen 2015-2027 og SSB 
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Flyktningsituasjonen 


Kommunestyret har vedtatt mål for antall flykninger i 2016, jf. sak om 
Flyktningsituasjonen (KST-sak 137/15). Håndtering av flyktningestrømmen vil være 
en utfordring i årene fremover.  
 


Status og utfordringer  


Nittedal kommune leverer gode tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren, også 
sammenlignet med andre kommuner. Hovedutfordringene i sektoren er: 
 


 Befolkningsvekst med påfølgende økte behov i mange av helsetjenestene, 


og særlig økningen i de eldste aldersgruppene.  


 En svært presset hjemmetjeneste som har fått mange nye oppgaver som 


følge av samhandlingsreformen og som følge av kommunens vedtatte 


strategi om mer hjemmebasert omsorg.  


 Sikre at boligutbyggingen i kommunen ivaretar de svakeste på boligmarkedet 


 Sikre differensiert boligbygging med særlig vekt på boliger for eldre og for 


førstegangsetablerere   


 Et stort antall innbyggere med nedsatt funksjonsevne som er i en alder da de 


skal etablere seg i eget hjem og skal ut i arbeidslivet 


 Sikre tilstrekkelig prioritering og samordning av ressurser til forebyggende 


arbeid. 


 Konsekvensene av samhandlingsreformen på fagområdene rehabilitering, 


psykisk helse og rus er under utreding hos sentrale myndigheter, og hvilke 


nye oppgaver det vil medføre for kommunene er derfor foreløpig ikke avklart.  


 Usikkerhet i arbeidsmarkedet som kan medfører økt ledighet i befolkningen 


og dermed økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. 


Etterspørselen etter faste sykehjemsplasser har vært stabil de siste seks årene til 
tross for økningen i antall innbyggere over 80 år. Også antall søknader om 
hjemmesykepleie for gruppen over 80 år har vært stabil siste årene, mens det har 
vært en jevn økning i søknader om hjemmetjenester for yngre aldersgrupper. Antall 
brukere av hjemmetjenester og antall vedtakstimer er jevnt økende, og 
hjemmetjenesten har store utfordringer med kapasiteten. Dobbeltrom på 
korttidsavdelingen og fortsatt satsting på innsatsteamet har vist seg å være en god 
buffer for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.  
 
Samhandlingsreformen stiller store krav til kapasitet og kompetanse i kommunene. 
Dette som følge av blant annet flere utskrivninger fra sykehus og økende antall 
pasienter med store bistandsbehov. Kommunen har bygd kompetanse og endret 
måter å jobbe på for å møte reformen, og opplever samarbeidet med AHUS som 
godt i de fleste saker.  
 
Under samhandlingsreformens første år mer enn doblet antall utskrivningsklare 
pasienter seg. For 2015 ser det ut til at denne veksten flater noe ut.  
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Fra 2017 står kommunene foran nye oppgaver som følge av reformen knyttet til 
rehabilitering, psykisk helse og rus.  
 
Den urovekkende økningen i antall unge som søkte sosialhjelp i 2014 har bremset 
opp for så å ha en nedgang i 2015. Tiltakene som ble iverksatt med 
ungdomskoordinator/ungdomsteam og et sysselsettingstiltak ser ut til å ha gitt 
ønsket effekt.  
 
Kommunen har en stor gruppe unge innbyggere med nedsatt funksjonsevne, som 
er i alder for å flytte hjemmefra, og som er ferdig med skolegang. Mange har ønske 
om å eie sin egen bolig, og det er flere borettslagsprosjekter som er i en startfase. 
Både planlegging av boliger, tilbudene i boligene og dag/arbeidsrettede tiltak for 
målgruppen, krever administrative og økonomiske ressurser i 
handlingsplanperioden. Ingen nye borettslag er ventet ferdigstilt i 2016. 
 
Innen rus og psykisk helsearbeid har det siden opptrappingsplanen for psykisk 
helse 1999-2008 vært tilført midler til kommunene gjennom ulike tilskuddsordninger. 
Fra 2014 har de gamle tilskuddsordningene blitt avløst av flere nye. Denne typen 
statlig finansiering er en utfordring for kommunens behov for forutsigbarhet og 
planlegging innenfor dette tjenesteområdet.  Enhet for helse har utviklet 
organisasjonen og arbeidsmetodikken for å tilpasse seg nye faglige føringer. Det 
medfører en vridning av innsatsen mot mer forebyggende arbeid, lavterskeltilbud, 
møteplasser for å motvirke ensomhet, en trygg og god bolig, og arbeid og aktivitet. 
 
Kartlegging har vist behov for flere tilrettelagte kommunale boliger for målgruppen 
rus/psykisk helse de nærmeste årene. Kommunen vil også få ansvar for 
øyeblikkelig hjelp tjenester på døgnbasis for målgruppen rus/psykisk helse, varslet 
fra 2019. I tillegg er det er under utredning en betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter fra 2017. For å møte disse utfordringene har kommunen kjøpt en tomt jf. 
KST-sak 141/15 og vil igangsette en utredning av et tilbud i 2016.  
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Oversikt over utvikling av antall brukere av de ulike tjenestene: 


 


 


Tjenestestatistikken viser en nedgang i antall beboere med langtidsvedtak i 
sykehjem og en økning i antall brukere med korttidsvedtak. Dette er i tråd med 
målene for sektoren. Den viser også en økning i brukere av hjemmetjenester.   
 


Sektor for oppvekst og utdanning  


 
Oppvekst og utdanningssektoren består av følgende enheter: 


 Enhet for barnehager og forebyggende tjenester, herunder helsestasjonen 


og skolehelsetjenesten 


 Enhet for kultur 


 Enhet for PPT 


 Enhet for barnevern 


 7 barneskoler 


 3 ungdomsskoler 


 Voksenopplæring 


Tjeneste 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Langtidopphold sykehjem (i kommunen) 84 81 88 90 82


 - Herav skjermet avd. (Skytta demens sykehjem) 29 30 31 30 28


Langtidopphold sykehjem (kjøpsplasser utenbygds) 3 2 3 1 1


Korttidsplass totalt 13 16 13 14 32


 - Herav rehab 4 7 5 4 10


 - Herav utredning 0 0 0 0 0


 - Herav annet 7 8 8 8 13


 - Herav avlastning 0 1 0 2 9


 - Herav kjøpsplasser utenbygds 2 0 0 0 0


Dagsenter 59 61 62 58 58


Heldøgnsbemannede boliger i kommunen 28 29 37 44 43


Heldøgnbemannede boliger, kjøpsplasser 6 6 3 4 5


Serviceleiligheter, inkl bolkollektiv for demente 27 30 30 30 25


Avlastning i institusjon 11 6 12 15 11


Avlastning utenfor institusjon 14 20 14 16 14


Avlastning - kjøpsplasser 18 16 14 8 4


Personlig assistanse 10 11 12 11 10


Omsorgslønn under 18 år 6 6 7 7 7


Omsorgslønn over 18 år 15 16 17 15 19


Praktisk bistand (hjemmehjelp) 202 190 188 199 208


Praktisk bistrand og opplæring 36 40 49 58 58


Helsehjelp i bolig (hjemmesykepleie i bofelleskap) 26 29 39 46 47


Hjemmesykepleie 299 295 327 336 355


Psykisk helse 266 182 127 120 102


Lavterskeltilbud 0 57 63 83 130


Heldøgnsbemannede boliger, psykisk helse 5 6 5 6 5


Kjøpsplasser (psykisk helse) 2 3 3 3 4


Støttekontakt funksj.hemmede under 18 år 8 11 15 15 14


Støttekontakt funksj.hemmede over 18 år 41 48 45 45 43


Støttekontakt psykisk helse under 18 år 3 2 3 1 1


Støttekontakt psykisk helse over 18 år 19 22 22 25 26


Trygghetsalarm 176 176 166 171 182


TJENESTESTATISTIKK 2012 - 2015


(antall personer som har tjenesten aktiv pr. dato)
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Sektorens enheter har ansvaret for alle kommunens tjenester rettet mot barn og 
unge.  
 
Framskrivinger for ulike aldersgrupper barn og unge 2015-2019, og for 2028 


pr.1.1. 2015 2016 2017 2018 2019 2027/28 


1-5 år 1 520 1 521 1 564 1 655 1714 1 911 


6-12 år 2 286 2 346 2 392 2 430 2481 2 916 


13-15 
år 


987 950 995 987 1035 
1 175 


Kilde: Kommuneplan for Nittedal 2015-2027  
 
Antall barnehagebarn er forholdsvis konstant de to første årene i 
handlingsplanperioden. Antallet vil deretter øke med ca. 200 barn mot slutten av 
perioden (2019). Veksten fortsetter mot 2028, og det vil da være nærmere 400 flere 
barn i aldersgruppen 1-5 år enn det er i 2015.   
 
Barn i barneskolealder øker jevnt i hele handlingsplanperioden til ca. 200 flere enn 
dagens nivå (80 flere i Hakadal, og vel 110 flere i Sentrum). Deretter kraftig vekst 
for aldersgruppen 6-12 år mot 2027/28, slik at antallet da kan være vel 600 flere 
barneskolebarn enn i dag.  
 
Antall barn i ungdomsskolealder holder seg konstant i handlingsplanperioden, men 
vil frem mot 2027 øke med ca. 200 ungdommer utover dagens antall. 
 
Den store økningen i antallet barn og unge i den kommende perioden vil kreve store 
investeringer fremst i skolebygg, men også i nye barnehager.  Det er utarbeidet en 
ny skolebehovsplan som skisserer hvilke muligheter som foreligger for å sikre 
nødvendig fysisk kapasitet. Skolebehovsplanen er sendt på høring og vil bli vedtatt i 
kommunestyret våren 2016.  
 
 I 2016 vil en tilsvarende plan utarbeides for barnehagebehovet.  Samtidig 
innebærer en økning i barn og unge økt press på kapasiteten i alle tjenester rettet 
mot barn og unge.  
 
For å sikre god kvalitet i fremtiden vil spørsmålet om kapasitet være en viktig faktor. 
Tilstrekkelig kapasitet i tjenestene i det forebyggende arbeidet, herunder 
spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn, fysio- og ergoterapi, pedagogisk 
psykologisk tjeneste til grunnskoleelever, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og 
barnevern vil være avgjørende for å sikre de lovpålagte oppgavene.  
 
Effektivitet i tjenestene vil bli et sentralt tema i årene fremover. Kvalitet i barnehage 
og i skole er det viktigste forbyggende arbeidet for barn og unge. Profesjonsutvikling 
gjennom god ledelse, en aktiv skoleeier og en barnehagemyndighet som følger opp 
kvalitet vil kunne bidra sterkt til effektive tjenester med høy kvalitet. Bedre 
samordning og koordinering i de forebyggende tjenestene vil muliggjøre økt kvalitet 
og mer effektive tjenester. For å møte utfordringene med store investeringer vil de 
lovpålagte oppgavene prioriteres. 
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Planstrategi  
Vi viser til planstrategien for oversikt over planer som skal behandles i 
kommunestyreperiode, jf. planstrategi for Nittedal kommune 2016-2019 (KST-sak 
115/15).  
 


Status og utfordringer 


Nittedal kommune leverer gode tjenester til barn og unge.  
 
Barnehagene 


 Andelen ansatte i barnehagene med barnehagelærerutdanning er lavere enn 


gjennomsnittet i landet for øvrig. Utviklingen har vært positiv og gapet mellom 


gjennomsnitt i landet og kommunen har minsket. Nittedal har flere utdannede 


barnehagelærere enn Akershus fylke.  


 Barnehagedekningen er god. I 2015 fikk alle barn med rett til plass i det 


ordinære barnehageopptaket tildelt plass. Det praktiseres i stor grad 


fleksibelt opptak, fremst i de private barnehagene.  


 Kommunen har en høy andel barn i alderen 0-1 år. Det er større kostnader 


knyttet til de yngste barna sammenliknet med barn i alderen 3-5 år. 


 Det er en økning i barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i 


barnehagene.  


 Det er lav grad av digitalisering. 


Barnevern 


 Barnevernet har høy oppfyllelse av kravet om at barn med tiltak skal ha en 


plan. 98,4 % av barn med tiltak i barnevernet har en utarbeidet plan. 


 Andelen undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over lovkravet er 


vesentlig lavere enn i landet for øvrig. 


 Det er lav grad av digitalisering. 


Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 


 Etter styrking over statsbudsjettet, økt barnetall og kommunale satsinger på 


helsestasjonen de siste årene har Helsestasjonen for små lokaler.  


 Jordmor tjenesten er styrket for å imøtekomme ny nasjonal faglig 


retningslinje for barselomsorgen.   


 Det er gjennomført en styrking av helsestasjonen for å sikre at undersøkelser 


for de ulike aldersgruppene er i tråd med nasjonale føringer. 


 Å nå anbefalt norm for helsesøsters tilstedeværelse på de enkelte skolene 


har vært en målsetting. Det er derfor tilført økt helsesøsterressurs på noen 


av skolene. 


 Det er behov for økt digitalisering i hele sektoren. Det handler både om å 


ivareta økt effektivisering i administrasjon og økt kvalitet i barnehager og 


skoler. 
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Grunnskolen 


 Kommunen har lav kapasitet for å ivareta alle oppgaver som tilfaller 


skoleeierrollen. Herunder å støtte opp under og kontrollere skolenes kvalitet 


for å sikre elevenes læringsutbytte. 


 Ivaretakelse av elever med store atferdsvansker og/eller store emosjonelle 


vansker, er en stor utfordring for skolene. Vanskene er svært 


kostnadskrevende; for eleven, for familien, for skolen som system og 


samfunnsøkonomisk.  


  Lærertetthetene er lavere på ungdomstrinnet og på 1-4 trinn sammenliknet 


med landet for øvrig.  


 Det er behov for økt bruk av digitale læremidler og kommunen må sikre at 


elevene utvikler digitale ferdigheter i tråd med læreplanens krav. 


 Få elever i Nittedal mottar spesialundervisning, flere elever blir ivaretatt i den 


ordinære undervisningen. 


 Det er en utfordring at få elever mottar spesialundervisning tidlig i skoleløpet 


mens det er flere elever som mottar spesialundervisning på ungdomsskolen. 


Behov for spesialundervisning skal avdekkes tidlig. Når behov avdekkes sent 


i skoleløpet har problemene ofte utviklet seg, og det er vanskeligere å ivareta 


elevenes behov gjennom spesialundervisning. 


 Forskjeller i læringsresultater internt på skolene, mellom skolene og 


svingninger i resultater fra år til år er for store. 


 Resultatene på skriftlig eksamen på 10. trinn først og fremst i faget 


matematikk er svakere enn forventet. Kommunens resultater er lavere enn 


gjennomsnittet i Oslo og Akershus. 


 For få elever på ungdomstrinnet opplever å få vurderinger som støtter dem i 


læringsarbeidet. 


 Resultatene på nasjonale prøver regning 5.trinn er svakere enn forventet. 


Kommunens resultater er lavere enn gjennomsnittet i Oslo og Akershus. 


 Elevene i Nittedalsskolen opplever læringsmiljøet stort sett som godt. 


Opplevelsen av mobbing er på linje med gjennomsnittet i landet. 


 Elevene på barnetrinnet er mer fornøyde med læringsmiljøet sammenliknet 


med elevene på ungdomstrinnet. Det er også en trend nasjonalt. 


 Nittedal har lavere frafall i videregående enn landet for øvrig. Akershus har 


noe lavere frafall enn Nittedal. 


Pedagogisk psykologisk tjeneste 


 Ventetiden i PPT er i tråd med lovverket, utredningene og veiledningen 


holder høy kvalitet. 


 Ungdomsundersøkelsen viser at flere barn og unge har utfordringer med 


psykisk helse. Det er også en trend nasjonalt.  


 Det er et økt behov i barnehagene av spesialpedagogiske tiltak. Dette som 


en konsekvens av at barnetallet øker. 
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Voksenopplæring 


 Kommunen opplever økt behov for voksenopplæring, spesielt for flyktninger 


og innvandrere. 


 


Kultur 


 Kommunen har større kostnader knyttet til idrett sammenliknet med landet 


for øvrig. 


 Kommunen har lavere kostnad knyttet til kultur, herunder kulturskolen 


sammenliknet med landet for øvrig. 


 
Kvalitet i nittedalsskolen 
Strategiplan for kvalitet nittedalsskolen (jf. KST-sak 149/15) lagt ut på høring med 
frist 1.3.2016 ivaretar behovet for en helhetlig strategi for kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i nittedalsskolen. Som skoleeier skal Nittedal sørge for en jevn og 
god kvalitet på opplæringen. Det er en målsetting at læringsresultatene i hele 
nittedalsskolen viser et stabilt høyt nivå over tid. Elevene i nittedalsskolen skal i 
tillegg oppleve at undervisningen i stor grad ivaretar indikatorer som påvirker 
læringsutbyttet. Herunder nødvendige tilbakemeldinger, tilstrekkelige faglige 
utfordringer og involvering i egen læring. Kvalitetsplan for nittedalsskolen skal være 
en langsiktig strategi, som beskriver forventet kvalitet på læreres undervisning og 
oppfølging av elevenes læringsutbytte. Den vil videre legge føringer for hvordan 
skoleledere i forventes å følge opp kvalitet i klasserommet, læringsresultater, 
elevers opplevelse av undervisning og læring. Planen vil dessuten klargjøre 
hvordan skoleeierrollen skal ivaretas. 
 
Kvalitet i barnehagene 
Nittedalsbarnehagene har et stort mangfold. Det arbeides bevisst med å øke 
kvaliteten i alle Nittedalsbarnehagene. Gjennom felles kompetanseplan og flere 
obligatoriske kurs skal alle barnehagene tilegne seg kompetanse innen områder 
som tidlig innsats, tilknytning, barns psykiske helse og kompetanse på samarbeid 
med andre enheter.  Målsettingen er å ivareta god foreldreveiledning. Nasjonale 
satsningsområder som realfag, kompetanse og mangfold, pedagogisk ledelse, 
danning, språkmiljø og barn med særskilte behov blir også ivaretatt. 
 
Barnehagepersonalets kompetanse er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet i 
barnehagene.  Det arbeides systematiske med å øke andelen barnehagelærere og 
barne- og ungdomsarbeidere. Fokuset på ledernes profesjonsutvikling videreføres.  
 
Kvalitet i barnevernet  
Deltakelsen i KS `effektiviseringsnettverk for barnevern i kommunene har resultert i 
en tjenesteanalyse med særlig fokus på forbedringsområder som ressursutnyttelse, 
evaluering og medvirkning. Anerkjente og oppdaterte kunnskapsbaserte metoder 
skal anvendes i alle tiltak for hjemmeboende barn, unge og deres familier. Dette 
gjøres ved at vi bygger opp vår egen tiltaksavdeling med fast tilsatte erfarne 
familieterapeuter. 
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Fokus på tidlig innsats, gjensidig kompetanseutvikling og godt samarbeid med 
kommunens øvrige tjenesteapparat skal videreføres også i 2016. Brukerne skal 
oppleve å bli ivaretatt av engasjerte og motivert ansatte med høy kompetanse. 
Gode holdninger og verdier skal komme til uttrykk i alt vi gjør. Brukermedvirkning 
sikres gjennom brukerundersøkelser samt økt fokus på barn og unges deltakelse. 
Siden 2015 er barnevernet i Nittedal en «MITT LIV tjeneste», noe som innebærer at 
verdiene til Barnevernproffene/Forandringsfabrikken kommer til uttrykk i alt vi gjør.  
 
Felles vurdering av risiko for sektor for helse og omsorg og sektor for 
oppvekst og utdanning 
 
Økonomisk perspektiv 


 Mange av tjenestene i sektorene er preget av at antall brukere og brukernes 
behov svinger gjennom året. Det innebærer uforutsigbarhet i forhold til 
ressursbehov. Det har vist seg utfordrende både å budsjettere riktig og å 
styre økonomien gjennom året. Et eksempel er tilskudd til private barnehager 
og nye brukere i helse og omsorgssektoren.  


 Budsjettering for å ivareta vekst i befolkningen i begge sektorer.   


 Det er utfordrende å sikre effektiv bruk av ressursene slik at perspektivet rett 
tjeneste/ kompetanse når rett bruker til riktig tid.  


 Statlige satsninger som skal gjennomføres i kommunene tildeles ofte 
gjennom tilskuddsordninger. Disse varer ofte over en treårsperiode og det 
forventetes at kommunene innarbeider tiltakene i sine ordinære 
driftsbudsjetter etter tilskuddsperioden. Etter tilskuddsperiodens opphør økes 
ikke kommunenes økonomiske rammer tilsvarende. Dette er uheldig. 
 
Brukerperspektiv 


 Det er utfordrende å sikre gode medvirkningsprosesser både på system og 
individnivå. Dette gjelder både brukere og pårørende.  


 Kravene til kommunene om å sikre tverrfaglig tilnærming i utredningsfasen 
som skal konkludere i et vedtak om tjenester har blitt mer omfattende. Det er 
en utfordring å gjennomføre utredningsarbeidet slik at det sikrer riktig 
tjeneste til rett bruker. 
 
Medarbeiderperspektivet 


 Som en konsekvens av befolkningsøkning, samhandlingsreformen og økte 
krav til kvalitet i tjenestene er det utfordrende å sikre riktig kompetanse.  


 
Sektor for miljø og samfunnsutvikling  


Ansvarsområder for sektor for miljø og samfunnsutvikling er: 


 Kommuneplan, sentrums- og næringsutvikling  


 Miljøvern 


 Arealforvaltning, plansaker og utredningsarbeider 


 Oppfølging av landbruksforvaltning og viltforvaltning gjennom tett samarbeid 
med regionalt landbrukskontor 


 Byggesaksbehandling og tilsyn 


 Kart- og oppmålingstjenester  


 Vann, avløp og renovasjon 
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 Samferdsel 


 Uteanlegg og utendørs idrettsanlegg 


 Samarbeid og faglig kontakt med de tekniske IKS-ene og de tekniske statlige 
og regionale organene 


Eierstyring  


Nittedal kommune er medeier i en rekke virksomheter. Antallet har vært økende. 
Eierstyringsutfordringene blir større og mer komplekse. Nittedal har også et eget 
eiendomsforetak som rapporterer til kommunestyret. Rådmannen mener det er en 
utfordring at hun ikke har kontroll over prioriteringene og ressursbruken i Nittedal-
eiendom KF i en periode med vekst og press på den kommunale økonomien.  


Miljø og klimaendringer 


Klimaendringer og ivaretakelse av miljøet er en av de største utfordringene i 
Nittedal som i alle andre kommuner. Det er kanskje også den utfordringen hvor vi i 
dag har størst usikkerhet, og hvor vi ikke styrer påvirkningene selv. Klimaendringer 
kan føre til økt sårbarhet for kommunen. På lang sikt kan vi forvente bl.a. 
temperaturøkning og økt nedbør med påfølgende flomproblemer, jf. avsnittet om 
vann og avløp. Flere av planene i kommunen vil ha fokus på miljø og 
klimaendringer ved en revisjon. Dette gjelder bl.a. kommuneplanens arealdel og 
kommunens klima- og energiplan.  
 
Miljø og klimaendringer henger direkte og indirekte sammen med flere andre 
utfordringer, og flere av dem er listet opp i det videre. 


Befolkningsvekst 


Nittedal er en del av hovedstadsregionen og vil oppleve en betydelig 
befolkningsvekst i årene som kommer. I kommuneplanen 2015-2027 legges det opp 
til en befolkningsvekst på gjennomsnittlig 1,7 % pr år (samme veksttakt som i 
kommuneplan 2009-2020). Videre er det lagt opp til at tyngdepunktet av 
boligbyggingen i Nittedal skal skje ved fortetting og utvidelse av Rotnes. Denne 
veksten søker kommunen å styre gjennom et boligprogram som fastsetter omfang 
og lokalisering av nye boliger. 
 


Folkehelseutfordringer  
I kommuneplanen 2015-2027 er folkehelseperspektivet prioritert. Fokuset på 
folkehelse skal prege all planlegging og virksomhet.  Hovedmålet er å fremme helse 
i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Dette innebærer en 
kombinasjon av universelle ordninger og målrettede tiltak mot utsatte grupper. I 
rapporten: «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» 
(Folkehelseoversikten Nittedal 2015) gis det en mer detaljert oversikt over 
folkehelseutfordringene i Nittedal. 
 
Forholdene ligger godt til rette for god folkehelse i Nittedal. Vi ser i likhet med resten 
av landet at økning i livsstilssykdommer og psykiske helseutfordringer er de store 
utfordringene innen alle aldersgrupper. Kommunen vil derfor rette 
oppmerksomheten mot de som har dårlige levekår, de som faller utenfor eller som 
står i fare for å falle utenfor samfunnsliv, arbeidsliv, skole eller sosiale felleskap. 
Kommunen er spesielt bekymret for at et økende antall unge ikke kommer inn på 
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arbeidsmarkedet, og i tillegg har utfordringer med rus og psykisk helse (se også 
omtale under sektor helse og omsorg).   
 
Den betydelige befolkningsveksten som det planlegges for innebærer økt behov for 
en aktiv boligpolitikk som legger til rette for en differensiert boligbygging som 
ivaretar alle på boligmarkedet, herunder personer og familier som: 


 Ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende 


boforhold på egen hånd 


 Er uten egen bolig 


 Står i fare for å miste boligen sin 


 Bor i uegnet bolig eller bomiljø 


Næringsutvikling 


Velferdssamfunnet er avhengig av et levende og vekstkraftig arbeidsliv, som 
gjennom sin virksomhet skaper verdier og arbeidsplasser, noe som også er positivt 
for lokal identitet, klima og miljø. Nittedal kommune har omlag 8400 arbeidsplasser 
og ca. 12 000 arbeidstakere, dvs. en underdekning på 30 %.  
 
Ca. 3700 nittedøler jobber i egen kommune. Resten av arbeidstakerne (ca. 70 %) 
pendler ut av kommunen, og da først og fremst til Oslo. Det bor mange høyt 
utdannede personer i kommunen, mens det er underskudd på 
kompetansekrevende arbeidsplasser innen felt som informasjon og kommunikasjon, 
finansiering og forsikring, samt teknisk- og forretningsmessig tjenesteyting.  
 
Utfordringen for Nittedal er å gjøre seg attraktiv nok til at bedrifter velger å flytte til 
kommunen på jakt etter kvalifiserte arbeidstakere. Videre er utfordringen å legge til 
rette for fortsatt vekst i det eksisterende næringslivet.  


Teknisk infrastruktur 


Teknisk infrastruktur er her delt i 5 grupper/emner. De to første er Gjøvikbanen og 
Rv4, som begge går gjennom Nittedal som eneste Akershuskommune, og videre 
inn i kommunene nord for oss i Oppland. Vi har altså felles utfordringer både rent 
teknisk og økonomisk som vi i størst mulig grad bør løse gjennom samarbeidet 
Stor-Oslo Nord.  Kommunen er verken baneeier eller veieier, derfor vil 
lobbyvirksomhet, høringer og fellesprosjekter være viktig og vil bli prioritert i 
planperioden. De tre neste gruppene er vann, avløp og infrastruktur for gående og 
syklende. 


Gjøvikbanen 


Gjøvikbanen har sprengt kapasitet i rushtid. Det er utfordrende å øke kapasiteten 
vesentlig bl.a. fordi det er enkeltsporet drift, for korte plattformer for nyere 
togmateriell og mangel på kryssingsspor. Det er også utfordrende terreng, og banen 
ligger i det vesentligste i Marka. Det vil derfor være kostbart og ressurskrevende å 
gjøre effektive forbedringer. Det er gjennomført en mulighetsstudie for Gjøvikbanen, 
som viser tre nye traséalternativer for Gjøvikbanen mellom Oslo og Hakadal. 
Samferdselsdepartementet har våren 2015 bestilt en konseptvalgutredning (KVU) 
for hele Gjøvikbanen. Jernbaneverket har bekreftet at mulighetsstudien vil inngå 
som en del av denne utredningen. 
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Rv4  


Utfordringer på rv.4 gjennom Nittedal er nedsatt fremkommelighet som følge av kø, 
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til høy årsdøgntrafikk (ÅDT), motgående trafikk i 
Hagantunnelen, og støy- og barriereeffekter spesielt knyttet til sentrumsutvikling på 
Rotnes. Nytt løp i Hagantunnelen vil bli finansiert over statlige budsjetter, men 
ferdigstillelse er usikker. 
 
Omlegging av rv.4 i sløyfe mot øst i sentrum er vedtatt i kommunedelplaner for hhv. 
nye Nittedal sentrum og rv.4 Kjul – Åneby sør, og i kommuneplanens arealdel. 
Utfordringen fremover er å sikre finansiering og dermed forutsigbarhet for fremtidig 
utbygging og utvikling. Det er behov for avklaring av dette i planperioden, i 
revisjonene av hhv. Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29 og Oslopakke 3. 
 
Det er også en utfordring at det er dårlig fremkommelighet på rv.4 sør for 
Gjelleråsen. Vegvesenet har igangsatt en ny prosess med kommunedelplan for rv.4 
i Groruddalen, med ønske om å få vedtatt en diagonal mellom rv.4 og Østre Aker 
vei. 


Vann og avløp  


Utfordringene som Nittedal kommune har på vann og avløpssiden er store. 
Samtidig har vi god oversikt over forholdene og vi er godt i gang med gjennomføring 
av løsninger.  
 
EUs vannrammedirektiv, hvor Nitelva skal ha god økologisk og kjemisk status innen 
2021, er utgangspunktet for planverket på feltet.  
 
Gjennom flere år har kommunen jobbet med å finne en endelig og bærekraftig 
løsning for kommunen sin avløpsbehandling. Kommunestyret har vedtatt at 
fremtidig behandling skal skje gjennom Nedre Romerike Avløp (NRA). Kommunen 
er i dag medeier i selskapet og vil i løpet av planperioden være tilknyttet det 
sentrale renseanlegget på Skjetten. Det skal bygges en ny pumpeledning som skal 
overføre alt avløp til NRA i Skedsmo ved Sagdalen. Dagens renseanlegg skal 
bygges om til pumpestasjoner. Utfordringene vi nå står overfor er å finne en optimal 
miljømessig og økonomisk trase for ledningen som delvis skal gå i Nitelva og delvis 
skal gå på land langs elva.  
 
En annen stor utfordring er rehabilitering av kommunens mindre avløpsledninger. 
Målet er at vi skal stoppe innlekk av fremmedvann i avløpsnettet. Dette arbeidet er 
nå startet opp og store investeringer vil bli gjennomført i planperioden.  
 
 
Tett avløpsnett og ny overføringsledning gir sammen med sentral avløpsrensing 
kommunen fremtidsrettet og miljømessig god teknisk infrastruktur. Samtidig får vi 
anlegg som gjør at vi er i stand til å ta imot den befolkningsveksten som 
langtidsplanene legger opp til for Nittedal. 
 
I tillegg til oppgradering av kommunens tekniske infrastruktur er sektoren ansvarlig 
for kartlegging av tilsyn på private anlegg for avløp. I planperioden vil vi være ferdig 
med kartlegging og pålegg om oppgradering av gamle anlegg.  
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En annen utfordring er håndtering av klimaendringer på overvann. Særlig gjelder 
dette sidevassdrag og håndtering av flomproblematikk i disse. I planperioden vil 
sektoren utarbeide en kartlegging av flomsoner langs sidevassdrag til Nitelva som 
berører byggesonen, som kan være temakart og hensynssoner i kommuneplanen.  


Gående og syklende 


Dette punktet kan deles i to grupper, kommunens planlegging og bygging av tiltak 
på og langs kommunale veier, og tiltak langs fylkes- og riksvei. Langs kommunale 
veier vil gang-/sykkelveisystemet mellom rådhuset og Kruttverket bli regulert i 
planperioden, langs Svartkruttveien til Ørfiskebekken («rådmannsbrua») og langs 
Kvernstuveien opp til Nygård og til Svartkruttveiens bru over Ørfiskebekken. 
Gjennom Kvernstujordet (mellom rådmannsbrua og Kvernstuveien) vil forbindelsen 
inngå i privat regulering. Tilrettelegging for gående og syklende vil også være i 
fokus i det videre arbeidet med sentrumsutvikling. Områdeplan for tursti i sentrum er 
igangsatt, deretter skal områdeplan for sentrumskjernen utarbeides. 
 
I forhold til kommunale veier gjøres prioriteringene i kommunens trafikksikkerhets-
plan (TS), som har årlig revisjon. Denne vil få en endret struktur fra 2016. Aktuelle 
tiltak er særlig fortau og gang-/sykkelveier, enkelte er regulert og andre må gjennom 
planprosess.  
 
Når det gjelder tiltak langs fylkesveier har kommunens innspill til Fylkeskommunens 
handlingsplan blitt vurdert og prioritert i ulike kategorier. Det er kun tiltaket 
fortau/gang-/sykkelvei mellom Hakadal stasjon og Hagen skole langs Greveveien 
og Fuglåsveien som har havnet i «rød kategori», dvs. som haster mest. Statens 
vegvesen har våren 2015 fremmet et forprosjekt på strekningen, og kommunen har 
høsten 2015 satt i gang med detaljregulering, i dialog med Statens vegvesen. 
 
Langs rv.4 går en regional sykkelrute mellom Oslo og Hadeland/Gjøvik. I Nittedal 
mangler det trygg sykkelvei helt i nord, mellom Varpet og Stryken/Hadeland 
Pukkverk. Syklistene ferdes farlig her på smal skulder og med høy hastighet på 
bilene. Kommunen vil jobbe for at Statens vegvesen forserer sitt planarbeid på 
denne strekningen. 


Areal og transport 


I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om gjennomføring av forvaltningsreformen gikk 
regjeringen inn for å møte styringsutfordringene i hovedstadsregionen gjennom et 
pålagt samarbeid om areal- og transportplanlegging mellom Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune. Planen er vedtatt i Akershus fylkeskommune og Oslo 
kommune. Planen skal legges til grunn for kommunal, regional og statlig 
planlegging. Rotnes er et prioritert tettsted. Ved neste kommuneplanrevisjon vil 
plansamarbeidet ligge som en sterk regional føring for areal- og 
transportplanlegging.  


 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 


fokus. 


Årsplan 2016 
Kontrollutvalget i Nittedal 


kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 







Innhold 


Innledning ...................................................................................................................................................... 2 


Kontrollutvalget i Nittedal .............................................................................................................................. 2 


Møteplan 2016 ............................................................................................................................................... 3 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 .............................................................................................................. 3 


Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll .................................................. 3 


Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer ...................................................................................... 4 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen .............................................................................................. 4 


Undersøkelser .............................................................................................................................................. 4 


Uttalelse til årsregnskapet ............................................................................................................................ 4 


Forvaltningsrevisjoner .................................................................................................................................. 4 


Selskapskontroller ........................................................................................................................................ 5 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen .................................................................................................. 5 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen ................................................................................................... 6 


Kontrollutvalgets rapportering ..................................................................................................................... 6 


Øvrige oppgaver og aktiviteter ..................................................................................................................... 6 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 







 


 


Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale 


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er 


et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til 


forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være 


i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den 


kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. 


Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan 


heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


 


Kontrollutvalget i Nittedal 
    Kontrollutvalget i Nittedal består av 5 medlemmer.  


 
Leder: John Ivar Rygge (H) Varamedlem: Mette Tønder (H) 


Nestleder: Berit Hvidsten (Ap) Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap) 


Medlem: Ole Erik Yrvin (Ap) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap) 


Medlem: Gunvor A. Olsen (Ap) Varamedlem: Leif-Åge Sørlie (V) 


Medlem: Øistein Lid (Frp) Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp) 


 


 


 


 


                      







Møteplan 2016 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Torsdag 21. januar  


Torsdag 25. februar  


Torsdag 7. april  


Torsdag 12. mai  


Torsdag 16. juni  


Torsdag 22. september  


Torsdag 17. november 


Torsdag 15. desember  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes i Nittedal rådhus.  
 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 


Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 


utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en 


overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 


med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 


virksomheter. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest 


vesentlig for kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det 


kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 


 


Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet analyse, og analysen vil danne 


grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. 


 


Det vil bli gjort et liknende arbeid for selskapskontroll, hvor det vil bli utarbeidet en 


overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 


 


Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 


gjennom hele 2016. Her vil blant annet kontrollutvalget få en generell presentasjon på et 


overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet. I tillegg vil 


utvalget få en presentasjon fra rådmannen hvor det legges vekt på utfordringer, 


rådmannens internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. Videre vil 


sekretariatet legge frem en del faktatall om kommunen til utvalget. Utvalget selv vil bli 


invitert til å komme med innspill, og sekretariatet har fått innspill fra Romerike Revisjon 


IKS. Basert på dette vil utvalget gjøre en vurdering av risiko og vesentlighet før utkast til 


analyse og plan blir lagt frem for endelig behandling i utvalget. 


 


I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll «innen utgangen av det første året etter valgperioden». Det legges derfor 


opp til at kontrollutvalget behandler saken i septembermøtet for oversendelse til 


behandling i kommunestyrets desember møte 2016.  







 


Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 


administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette. Kontrollutvalget vil som nevnt få en 


orientering om kommunen hvor det legges vekt på utfordringer, rådmannens 


internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver knyttet til arbeidet med overordnet 


analyse.  


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp alle kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.  


 


For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 


med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 


virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 


etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 


virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 


o xx 


o xx 
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ikke gjennomført noen 


tilsyn i Nittedal kommune i 2015, i henhold til Fylkesmannens hjemmeside.     


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all 


hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til 


kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.    


 


 


Forvaltningsrevisjoner 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon, i løpet av 2016. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 


kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 


identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den 







overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet 


analyse, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 


27.11.2014, sak 26/2014.  


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av 


prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av 


prosjektplan. Bestillingsdialogen går gjerne over 2-3 møter.  


 


Kontrollutvalget er i en bestillingsdialog om et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på 


beredskap som behandles sommer/høst 2016.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 


for selskapskontroller. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget vil starte opp arbeidet 


med overordnet analyse i 2016, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for 


forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 27.11.2014, sak 


27/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 NRV AS – ble behandlet 2015. 


 NRBR IKS (høst 2016) 


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen 


kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne saken i sitt 


september møte 2016. 


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   







 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4.  


 


For å ivareta sitt påse ansvar vil kontrollutvalget be om følgende rapporter fra Romerike 


Revisjon IKS i 2016: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet 


(sept.). 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS (jan). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (jan). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015/2016 (sept.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 behandles i det første møtet i 2016, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter.  


 


Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i første møte i 2016, og årsplan for 2017 


behandles i siste møte i 2016. Rapportene sendes kommunestyret til orientering.  


 


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget er nyvalgt og opplæring vil være et hovedfokus i oppstarten. Det er holdt 


en presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. Det er også holdt et felles 


seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike den 13. januar hvor revisjonens oppgaver 


ble presentert. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på 


Romerike, og her ble det besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 


sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i problemstillinger rundt etikk/korrupsjon og 


habilitet i løpet av 2016.  


 


Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 3-4 februar.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Nittedal kontrollutvalg deltar på dette.  


 







Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


Nittedal 21.1.2016  


 


 


 


John Ivar Rygge  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Varslingssaker 2015 
 
Det vises til møte i kontrollutvalget torsdag 21.01.2016. Kontrollutvalget ber 
rådmannen om et kortfattet notat med oversikt over varslingssaker for 2015. 
Kontrollutvalget spør om kommunen har mottatt eller behandlet tips, varslinger eller 
mislighetssaker i 2015.  
 
 
Varsler til kommunens varslingsinstans  
 
I 2015 bestod arbeidet med varsling i stor grad av å forklare hva varsling er og å 
sortere henvendelser. 
 
Det vises til begrepsavklaring: 
 
Definisjon: 
Varsling: 
Arbeidsmiljølovens § 2-4 gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold og 
samme lovs § 2-5 forbyr gjengjeldelse mot varslere. 
Ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold som kommunen/kommunens ansatte 
har ansvar for. Varsling er når ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold i kommunen. 
Ytringer om forhold som er allment kjent regnes ikke som varsling. 
Det kan varsles om alle slags kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er forhold 
som er brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske 
normer. Faglig eller politisk uenighet kommer ikke inn under begrepet kritikkverdige 
forhold. 
 







 Side: 2 


Tips / bekymringsmeldig: 
Med tips / bekymringsmeldig forstår vi mer uformelle henvendelser hvor vi kan bli 
kontaktet som følge av at noen har hørt noe som de melder videre. Dette følges 
videre opp for å avdekke om det er noe i henvendelsen / påstanden. I en stor 
organisasjon som Nittedal kommune kommer det tips / bekymringsmelding fra tid til 
annen som omhandler frustrasjon / uenighet blant enkelte ansatte, men det er ikke 
varsling å regne. Disse håndteres lokalt og følges opp i tråd med våre våre rutiner. 
 
Misligheter: 
Med misligheter forstår vi en bevisst handling, begått av en eller flere personer som 
innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. 
 
 
Varslingskurs 
Det ble gjennomført to varslingskurs i 2015 (juni og november) i regi av 
kommuneskolen. Varslingskurset er obligatorisk og innebærer at ansatte skal ha 
gjennomgått et to-tre timers kurs om reglene i arbeidsmiljøloven om varsling av 
kritikkverdige forhold, og hvem som innehar rollen som både intern og ekstern 
varslingsinstans. Enhetslederne er ansvarlige for at egne ansatte meldes på og 
deltar på kurset. Kursplanen for året ble vedtatt i AMU i mars måned og deretter gjort 
kjent for alle lederne.   
 
Ulike henvendelser i 2015:  
Storparten av henvendelsene vi mottar er tips / bekymringsmelding som undersøkes 
nærmere, og som ikke er å regne som varsling etter AML bestemmelser.  
I noen tilfeller har man heller ikke forsøkt å løse problemet på lokalt plan først, slik at 
henvendelsen ikke tilfredsstiller kravet om «forsvarlig varsling». Da henvises 
personen til å gå tjenestevei først. 
 
Tips / bekymringsmelding: I sektor Helse – og omsorg har vi mottatt tre tips / 
bekymringsmeldinger. De er fra hhv i enhet for Mangfold og inkludering og enhet for 
tildeling.   
I sektor oppvekst og utdanning har vi mottatt tre tips / bekymringsmeldinger. De er 
fra hhv Nittedal ungdomsskole og enhet for Kultur. Henvendelsene er fulgt opp i tråd 
med våre rutiner og sakene er lukket.  
 
Varslinger: Vi har mottatt to varslingssaker i sektor oppvekst og utdanning ved hhv Li 
skole og Nittedal unggdomsskole. Begge sakene er avsluttet. Førstnevnte forhold er 
relatert til hvordan skolen er drevet og samarbeidsproblemer i ledelsen, og 
sistnevnte har gått på dårlig oppførsel hos en ansatt. Det har vært avholdt mange 
møter og iverksatt ulike tiltak. Det er tilsatt både ny rektor og inspektør ved Li skole 
og arbeidsforholdet til ansatt ved Nittedal ungdomsskole er avsluttet.  
Nittedal kommune har også mottatt henvendelse fra den sentrale varslingsinstansen 
om henvendelse fra Nito sentralt om enhet for IKT. Saken er besluttet behandlet i 
kommunen, og saken er i prosess.  
 
Mislighetssaker: Det har ikke vært rapportert inn noe i forhold til misligheter.  
 
 








NOTAT TIL KU 
 


Til: Kontrollutvalget i Nittedal 


Saksbeh: Ragnhild Grøndahl Faller 


Kopi: Øyvind N. Grøndahl 


Møtedato: 21.1.2015 


DISKUSJONSNOTAT: FORVALTNINGSREVISJON INNEN 


SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 


1.1 Innledning 


I møte 26.11.2015 bestilte kontrollutvalget i Nittedal et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 


området Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap). Dette notatet svarer på bestillingen 


og presentere tre mulige vinklinger på en forvaltningsrevisjon innen området 


samfunnssikkerhet og beredskap. De tre temaene og mulige hovedproblemstillingene kan 


leses under. Temaene drøftes så mer inngående hver for seg.  


 


Uønskede hendelser, fra trafikkulykker, flom, skred og brann til skoleskyting og terrorangrep 


kan uten forvarsel ramme lokalsamfunn. Kommunen skal være forberedt på å håndtere 


forskjellige uønskede hendelser, fra trafikkulykker til kriser og nasjonale katastrofer. De 


uønskede hendelsene som truer samfunnssikkerheten er ofte like forskjellige og 


sammensatte som årsakene, og krever beredskap, forebygging og håndtering på ulike nivå. 


Derfor kreves det at kommunen aktivt forebygger skader og ulykker gjennom planlegging, 


regulering og organisering, samt at kommunen vurderer konsekvensene av de ulike tiltakene 


den setter inn.  


Tema 1: Den kommunale beredskapsplikten og Nittedals krisehåndtering 


1. Sikrer kommunen et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhet- og 


beredskapsarbeid?  


2. Har kommunen de beredskapsplaner regelverket krever for å håndtere kriser?  


3. I hvilken grad sikrer kommunen god og oppdatert informasjon til kommunens 


innbyggere under og etter kriser?  


Tema 2: Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole 


1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å sikre at skolene utarbeider lovpålagte 


beredskapsplaner?  


2. Har skolene egne beredskapsplaner, basert på aktuelle risiko- og 


sårbarhetsanalyser? 


3. Hvilke tiltak er satt i verk for å redusere risiko for og konsekvens av uønskede 


hendelser?  


Tema 3: Samfunnssikkerhet og beredskap for klimaendringene 


1. Har kommunen kartlagt aktuelle risikosoner som følge av klimaendringene? 


2. I hvilken grad benytter kommunen egne, regionale og nasjonale kartlegginger av 


flom- og skredfare i sitt planarbeid? 
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3. Etterlever kommunen kravene til klimatilpassing etter sivilbeskyttelsesloven og 


plan- og bygningsloven? 


Tema 1: Den kommunale beredskapsplikten og Nittedals krisehåndtering 


I henhold til "Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 


(sivilbeskyttelsesloven)" plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 


inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan 


disse hendelsene i så fall vil påvirke kommunen. Det innebærer at kommunens arbeid med 


samfunnssikkerhet og beredskap både skal være systematisk og på tvers sektorene i 


kommunen.  Kommunenes beredskapsplikt pålegger altså kommunen å arbeide helhetlig og 


systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kravene er videre konkretisert i egen 


forskrift om kommunal beredskap, som understreker kommunens viktige rolle som 


samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 


beredskap 2014). Veilederen fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjør  


hva kommunens plikt til å sikre helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og 


beredskapsarbeid innebærer:  


(…) kommunen plikter å etablere samfunnssikkerhet og beredskap som eget ansvarsområde, dvs. at 


dette ansvarsområdet skal underlegges samme system og rutiner for styring og oppfølging som 


kommunen er pålagt å følge for øvrige lovpålagte ansvarsområder. Kravet til systematikk innebærer 


at kommunen må etablere en målstruktur, planer og styringssystemer for samfunnssikkerhets- og 


beredskapsarbeidet i tråd med gjeldende krav til virksomhetsstyring i kommunen.  


(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2014, 16). 


 


Dette innebærer at administrasjonssjefen har ansvar for at kommunen også i arbeidet med 


samfunnssikkerhet og beredskap er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommunelovens  


§ 23. Betryggende kontroll forutsetter at administrasjonssjefen etablerer og vedlikeholder god 


internkontroll. I seg selv er ikke god internkontroll nok for at kommunen skal sikre 


samfunnssikkerheten til innbyggerne. Kunnskap om risiko og sårbarhet er avgjørende for å 


kunne redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere de 


negative konsekvensene dersom den uønskede hendelsen faktisk inntreffer. 


 


Bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet i kommunen skal ifølge 


sivilbeskyttelseslovens § 14 utgjør grunnlaget for et godt kommunalt samfunnssikkerhets- og 


beredskapsarbeid. En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal derfor 


danne grunnlaget for kommunens målrettede arbeid for samfunnssikkerhet (Direktoratet for 


samfunnssikkerhet og beredskap 2014). ROS-analysen skal «… omfatte alle 


virksomhetsområder og alle typer hendelser på tvers av sektorer» (Direktoratet for 


samfunnssikkerhet og beredskap 2014, 11). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal altså legges 


til grunn for alt av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Den skal 


oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, samt ved endringer i risiko og 


sårbarhetsbildet.  


 


I forskriftenes paragraf to heter det at ROS-analysen skal forankres i kommunestyret og at 


kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører bidrar til utarbeidelsen av 


analysen. Videre stiller kommunal beredskapsplikt krav til oppfølging av helhetlig ROS. 


Oppfølgingen gjøres gjennom identifisering av behov for mer kunnskap, oppfølging av 
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forebyggende- og skadebegrensende tiltak, mål for kommunens samfunnssikkerhetsarbeid, 


samt plan for oppfølging og beredskapsplanlegging.  


 


Sivilbeskyttelseslovens § 15 pålegger kommunen å utarbeide en overordnet beredskapsplan, 


med utgangspunkt i ROS-analysen.  I forskriften presiserer § 4 at kommunens overordnede 


beredskapsplan skal samordne og integrere de øvrige beredskapsplanene i kommunen, 


samt relevante ikke-kommunale beredskapsplaner for å sikre helhetlig og systematisk 


samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Som man kan forvente av alle systemer som skal 


sikre god internkontroll, skal også kommunen gjennomføre evaluering etter øvelser og 


uønskede hendelser (§ 8), samt sikre skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften (§ 


9). Sivilbeskyttelseslovens § 15, annet og tredje ledd er her særlig relevante: 


Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å 


håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for 


kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til 


befolkning og media.  


Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge 


for at planen blir jevnlig øvet (…). 


Forskriftens paragraf sju understreker at beredskapsplanen skal øves hvert andre år. 


Kommunen må også analysere og forstå hva som skjer i kriser og katastrofer, og legge til 


rette for effektiv krisehåndtering når en uønsket hendelse inntreffer. Kommunen skal derfor 


ha et «system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 


krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.» En krisehåndteringsplan skal gjøre 


kommunen forberedt på å håndtere kriser. Det innebærer at ansvar og oppgaver skal være 


klart fordelt. Den skal sørge for at de som befinner seg i en krisesituasjon får riktig hjelp 


raskest mulig.  I tilfelle krise skal kommunen være i stand til å gi innbyggerne nødvendig 


informasjon på en effektiv måte.  


 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i 2013 et tilsyn med Nittedal kommunes 


arbeid med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven. Fylkesmannens 


hovedinntrykk etter tilsynet er at Nittedal kommune arbeider målbevisst, og har satt høy 


prioritet på arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen anerkjenner 


Nittedal kommunes gode arbeid på beredskap og samfunnssikkerhet.1 Det kan således 


stilles spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon av 


kommunens beredskapsarbeid på overordnet nivå. Dersom utvalget likevel ønsker en 


oppfølging av hvordan Nittedal kommune etterlever sivilbeskyttelsesloven, kan aktuelle 


problemstillinger være:  


 


1. Sikrer kommunen et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhet- og 


beredskapsarbeid?  


2.     Har kommunen de beredskapsplaner regelverket krever for å håndtere kriser?  


3.   I hvilken grad sikrer kommunen god og oppdatert informasjon til kommunens 


innbyggere under og etter kriser? 


 


                                                
1
 Under tilsynet ble det avdekket ett avvik knyttet til ressurser i plan for kommunal kriseledelse. Revisjonen får 


opplyst i e-post fra kommunen av 11.1.2016 at avviket er lukket. 
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Tema 2: Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole 


Innen flere kommunale ansvarsområder er det egne krav og forventninger til 


samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til en overordnet beredskapsplan, stiller lovverket 


krav om beredskapsplaner for flere kommunale sektorer og virksomheter. Disse planene skal 


samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner. Viktige områder er pleie og 


omsorgstjenester, helse og sosialtjenester, opplæring, smittevern og brann og 


redningsvesenet. Mens den kommunale beredskapsplikten er helhetlig og 


sektorovergripende, vil denne vinklingen innebære å vurdere hvordan kommunen ivaretar 


sine beredskapsplikter på sektor- og virksomhetsnivå. Det vil være aktuelt å velge ut og se 


nærmere på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i ett eller flere områder. Et aktuelt 


område er kommunens beredskap for alvorlige hendelser i grunnskolen.  


Opplæring: Beredskap i grunnskolen 


Det er få steder i kommunen hvor så mange mindreårige er samlet på samme tid og samme 


sted som i skoler. Skolene skal være trygge arenaer for læring og utvikling. Likevel kan 


alvorlige hendelser, som for eksempel skoleskyting, sykdomsutbrudd, brann, 


gisselsituasjoner eller annen vold, forekomme. Alvorlige hendelser i barnehage og skole får 


store og alvorlige konsekvenser for befolkningen. Forskrift om miljørettet helsevern i 


barnehager og skoler § 14 sier: 


Virksomheter skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 


Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 


Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. 


Med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede 


hendelser som kan forekomme, vurdere sannsynligheten og alvorlighetsgraden av 


hendelsene og vurdere hvordan hendelsene vil påvirke kommunen og innbyggerne. Ifølge 


Utdanningsdirektoratets veileder for beredskapsplanlegging for alvorlige hendelser i 


barnehager og utdanningsinstitusjoner, bør kommunen sørge for at ROS-analyser, 


beredskapsplaner og øvelser omfatter alle utdanningsinstitusjoner som befinner seg i 


kommunen, både offentlige og private.  


 


Etter tragedien i Trollhättan i Sverige i oktober 2015 understreket kunnskapsministeren at 


alle norske skoler og barnehager er pålagt å ha planer for hva de skal gjøre om noen går til 


angrep med kniv eller skytevåpen. Skoleledelsen skal også utarbeide egne 


beredskapsplaner i samarbeid med kommunen og nødetatene. Beredskapsplanene skal 


beskrive hvordan ledelsen og de ansatte skal håndtere ulike alvorlige hendelser. Ledelsen 


har ansvar for å gjennomføre regelmessige øvelser, samt regelmessige gjennomganger og 


revideringer. Det er med på å sikre at virksomheten har innøvde rutiner ved alvorlige 


hendelser.  


 


Kommunen bør samarbeide med lokalt politi og andre nødetater for å styrke sikkerhet og 


beredskap ved sine skoler. Det må legges til grunn at ansatte i skoler skal kjenne 


beredskapsplaner og rutiner for hvordan alvorlige hendelser skal håndteres i kommunen, 


samt at slike rutiner er kjent for elevene. Selv om kommunen har det overordnede ansvaret 


er det skoleledelsen som skal sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, har kunnskap 


om risikosituasjoner og at ansatte har fått opplæring i interne sikkerhetsrutiner. 


Skoleledelsen har videre ansvar for å sørge for å kartlegge egne risikosituasjoner der 


ansatte, barn og elever kan utsettes for fare, og gjennomgå og analysere funn fra 
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kartlegginger for å vurdere behov for å sette inn målretta sikkerhetstiltak 


(Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet 2015).  


 


Aktuelle hovedproblemstillinger kan for eksempel være: 


1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å sikre at skolene i Nittedal utarbeider 


lovpålagte beredskapsplaner?  


2. Har skolene egne beredskapsplaner, basert på aktuelle risiko- og 


sårbarhetsanalyser? 


3. Hvilke tiltak er satt i verk for å redusere risiko for og konsekvens av uønskede 


hendelser ved skolene?  


 


Tema 3: Klimaendringer, samfunnssikkerhet og beredskap 


Oppmerksomheten rundt samfunnssikkerhet og beredskap har økt de siste årene, delvis på 


grunn av klimaendringene og den økte sårbarheten for ekstremvær. Klimaendringene fører til 


høyere temperaturer, mer nedbør, kortere snøsesong, endringer i flommønster, stigende 


havnivå og mer ekstremvær. I tillegg kan værrelaterte hendelser skje på steder som tidligere 


ikke har vært utsatt, på andre tider av året enn det som har vært normalt og at hendelsene vil 


forekomme oftere. For Nittedal er det særlig endringer i nedbør og medfølgende overvanns-, 


flom- og skredproblemer som kan skape. Økt urbanisering og utbygging i dalbunnen i 


Nittedal gjør for eksempel en større andel av bygningsmasse og befolkning utsatt for flom. 


 


Klimaendringenes lokale karakter setter kommunene i førstelinja for tilpasning og beredskap. 


Å sette god beredskap og klimatilpassing sentralt i kommunens planlegging er nødvendig for 


at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Kravene 


til kommunen på dette området finner vi hovedsakelig hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (se 


tema 1) og i plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven er kommunene ansvarlig 


for at naturfarer blir vurdert og tilstrekkelig hensyntatt i samfunns- og arealplanlegging, samt i 


den kommunale byggesaksbehandlingen. Det innebærer en forventning om at kommunene 


kartlegger områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko- og 


sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvenser. Det bør vises aktsomhet med å planlegge 


for utbygging i fareområder og andre områder som kan berøres negativt av klimaendringene. 


Det kan i tillegg være områder med kvikkleire som ikke er tilstrekkelig kartlagt.  


 


I 2010 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å 


forebygge flom og skred (Dokument 3:4 (2009-2010)). Et funn er at kommunene i varierende 


grad har kjennskap til om det er utarbeidet flom-, skred- eller kvikkleirekart for deres 


geografiske område. Alle kommunene har heller ikke den nødvendige kompetansen til å 


utnytte slike kart utarbeidet på nasjonalt nivå. Dermed vanskeliggjøres kommunens arbeid 


med kartlegging av egne risikosoner.  


 


For å undersøke i hvilken grad Nittedal kommune sikrer god beredskap i møtet med 


klimaendringene vil følgende hovedproblemstillinger kunne være aktuelle:  


 


1. Har kommunen kartlagt aktuelle risikosoner som følge av klimaendringene? 


2. I hvilken grad benytter kommunen egne, regionale og nasjonale kartlegginger 


av flom- og skredfare i sitt planarbeid? 
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3. Etterlever kommunen kravene til klimatilpassing etter sivilbeskyttelsesloven og 


plan- og bygningsloven? 


 


Prosessen videre 


Notatet som foreligger er ment som et diskusjonsgrunnlag for kontrollutvalgets bestilling av 


en forvaltningsrevisjon innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det er lagt opp til at utvalget 


velger en av de skisserte vinklingene. Revisjonen vil så utarbeide en prosjektplan med 


formål, problemstillinger og en metodisk fremgangsmåte for gjennomføringen av 


undersøkelsen til neste kontrollutvalgsmøte.  
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 


vedlikeholdsetterslepet i 


Nittedal kommune 2013. 


1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 


2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende 


nytt ambisjonsnivå for å håndtere 


vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter 


behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for 


2014-2017. 


  Kaller inn 


daglig leder 


Laila 


Jensen for 


en ny 


orientering. 


  


27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


Oppfølging av vedtak. 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 


at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 


politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 


iverksatt i tråd med det som er vedtatt. 


 


Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 


følgende innstilling: 


1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 


revisjonens anbefalinger: 


o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få 


vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin 


hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan 


systemet skal brukes med beskrivelse av roller, 


ansvar og myndighet. 


o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å 


rapportere regelmessig til politisk nivå om saker 


under utredning og om iverksettelse av vedtatte 


saker. Dette skal særlig etterstrebes for 


verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk 


rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er 


usikker på om et verbalvedtak bare er en form for 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yret sin 


behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 


med de folkevalgte. 


o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle 


vedtak, unntatt verbalforslag. 


    


27.11.14 30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 


2015 med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 


for 2015 til orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yrets 


behandling 





        


26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen 


ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge 


sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 


raskere. 


2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som 


foreligger mellom kommunen og Regionskontoret  


landbruk vedrørende sekretærfunksjonen. 


Rådmannen Legges frem i 


møtet den 


7.5.15. 


 



26.2.2015 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 


2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 


2014 til orientering. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 27.4, 


sak 24/15. 





26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



26.2.2015 5/2015 Eventuelt.     



        


7.5.2015 6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal kommunes 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 


2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  årsregnskap for 2014. formannskapet.   yret 


15.6.15, 


sak 55/15. 


 


7.5.2015 7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal - eiendom KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF 


årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til formannskapet og styret i Nittedal – eiendom KF. 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 


yret 


15.6.15, 


sak 56/15. 





7.5.2015 8/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.    



7.5.2015 9/2015 Oppfølgingssak - 


Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig 


leder Mona Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre 


en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 


inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda i 


Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. 


Vi ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og 


sekretærens instruks avklares. 


 


Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 


ROKUS og 


Romerike Revisjon 


IKS. 


  



7.5.2015 10/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



7.5.2015 11/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



7.5.2015 12/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


 
Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 


   



        


18.6.2015 13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal 


kommune. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse 


med sikte på å avklare: 


1. Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for 


viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas 


ansvar og oppgaver. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


neste 


kontrollutvalg, 


høsten 2015. 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


18.6.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



18.6.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


18.6.15 16/2015 Eventuelt.     


 


10.9.15 
 


17/2015 
 


Eierskapskontroll – NRV AS 


og RA-2 AS (Strandveien 1 


AS). 


 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 


til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


 


Kommunestyret 
  


Behandlet i 


kommunest 


yret.  


 


  


10.9.15 18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 


Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal 


gjennomføre en undersøkelse om de overnevnte forhold i 


denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige 


kontrollutvalgene som ønsker å delta komme tilbake med 


en konkretisering og avgrensning av problemstillingene. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en 


bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR- 


kommunene som velger å delta. 


ROKUS ROKUS setter 


opp en sak til 


utvalgsmøte i 


januar 2016. 


   


10.9.15 19/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


10.9.15 20/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 63 400 63 400 


Nittedal kommune     
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Uforutsette oppgaver – 


Disp. KU 75 000 75 000 


Arbeidsgiveravgift 8 900 8 900 


Abonnementer 3 000 3 000 


Møteutgifter 2 000 2 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 187 300 
187 300


 


Sekretariatet  Ramme for 211 408 


virksomheten 221 270 


Revisjonen Ramme for 1 965 1 956 


virksomheten 982 720 


2 374 2 355 


552 428 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 


kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 


spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 


tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 


    


10.9.15 21/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


10.9.15 22/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


10.9.15 23/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll 


(eierskapskontroll) fra Romerike Revisjon IKS på 


Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. 


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 


orientering. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


behandling 


etter nærmere 


avtale med 


revisjonen. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


10.9.15 24/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



10.9.15 25/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en 


prosjektplan for en undersøkelse med sikte på å 


avklare: 


1) Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet 


for viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2) Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av 


viltnemdas ansvar og oppgaver 


3) Hvem som kan velges til viltnemda 


2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges 


frem i neste kontrollutvalgsmøte den 19. november 


2015. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


november 


møtet. 


   


        


26.11.15 26/2015 Presentasjon av nye 
medlemmer og sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 27/2015 Erfaringsoverføring fra forrige 
kontrollutvalg 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 28/2015 Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 29/2015 Rutiner for innkalling og 
protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


     


26.11.15 30/2015 Møteplan for 2016 1.Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


 Torsdag 21. januar 


 Torsdag 25. februar 


 Torsdag 7. april 


 Torsdag 12. mai 


 Torsdag 16. juni 


 Torsdag 22. september 


 Torsdag 17. november 


 Torsdag 15. desember 
2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00. 
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26.11.15 31/2015 Eventuelt       


26.11.15 32/2015 Revisjonsundersøkelse om 
Viltnemda i Nittedal 


Kontrollutvalget utsetter saken.      


26.11.15 33/2015 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap) fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem et notat, basert på diskusjonen i møtet, for 
dette prosjektet i sitt neste møte den 21.1.2016. 
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Sak nr. Sak Møtedato 


18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR). 


10.9.15 


 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


Saksdokumenter 


 


Saksopplysninger 


I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 


(SNR) – organisering og virksomhetsstyring (tidligere utsendt medlemmene), 


ble det gjennomført et arbeidsmøte for lederne av kontrollutvalgene i SNR-


kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum (sak 


26/2015). 


 


Møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal legge frem en sak om 


mulig felles undersøkelse med utgangspunkt i rapporten og forhold omtalt i 


pressen. 


 


Undersøkelsen skal ikke ta for seg fremtidig organisering av SNR da dette 


tilligger SNRs styre. De forhold som ønskes belyst er forhold som er 


fremkommet i pressen, herunder: 


 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia 


 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke 


kjente til bruken av 2 mill. kroner 


 Påstand om rolleblanding 


En eventuell undersøkelse vil bli bestilt fra Romerike Revisjon IKS, og 


ressursene tas fra kontrollutvalgets timer til forvaltningsrevisjon.  


Det legges opp til en drøfting av initiativet og prosjektets innhold i møtet. 


Saken legges frem uten innstilling.  
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Forslag til vedtak 


 


 


Kontrollutvalgets behandling 


Ordfører Hilde W. Thorkildsen ga en orientering i saken. 


Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 


Kontrollutvalget drøftet saken. 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal gjennomføre en 


undersøkelse om de overnevnte forhold i denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene som 


ønsker å delta komme tilbake med en konkretisering og avgrensning av 


problemstillingene.  


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en bestilling med de 


øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene som velger å delta. 
 


Sign. Utskrift 
Romerike kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
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1 Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 


og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 


Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så 


lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske 


prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  


 


Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som 


f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller oversendes 
kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. Årsrapporten skal gi en 
samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 


 


2 Kontrollutvalgets virksomhet 
 
2.1 Medlemmer 
 
Kontrollutvalget i Nittedal besto av følgende 5 medlemmer frem til valget: 
 


Arne Sømhovd – leder (H) Arne Brovold (H) 


Arvid Ruus – nestleder (AP) Hugo Parr (AP) 


Gunvor A. Olsen (AP) Berit Hvidsten (AP) 


Arne Olsen (AP) Leif-Åge Sørlie (V) 


Erland Vestli (FRP) Stein Tore Madsen (FRP) 


 
 


I det konstituerende kommunestyremøte 26. oktober ble følgende 5 medlemmer 
valgt for perioden 2015 – 2019:  


 


Leder: John Ivar Rygge (H) Varamedlem: Mette Tønder (H) 


Nestleder: Berit Hvidsten (Ap) Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap) 


Medlem: Ole Erik Yrvin (Ap) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap) 


Medlem: Gunvor A. Olsen (Ap) Varamedlem: Leif-Åge Sørlie (V) 


Medlem: Øistein Lid (Frp) Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp) 


 


 


2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 33 saker. Hvilke 


saker som er behandlet går frem av vedlegget til årsrapporten. 


 
Kontrollutvalget er beskrevet på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no, og her 


blir utvalgets møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt 


ut. 
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3 Kontrollutvalgets oppgaver 
 
3.1 Orienteringer 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med både ordfører og rådmann ved behov. 


Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 


å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 


også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere. 


 


I marsmøtet fikk kontrollutvalget en årlig orientering om varslingssaker for 2014. 


Her ble det rapportert at Nittedal kommune hadde mottatt og fulgt opp 3 


tips/bekymringsmeldinger. I tillegg rapporterte kommunens eksterne varslingspunkt 


(Romerike Revisjon) at de hadde mottatt et anonymt varsel og at dette var løst i 


samarbeid med kommuneadministrasjonen.  


 


3.2 Henvendelser 
Det er kontrollutvalget selv som vurderer om en henvendelse hører inn under 


utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 
 


I forbindelse med en artikkel i RB den 06.05.15, og en revisjonsrapport den pekte på, 
så ble det tatt et initiativ fra Sørum kontrollutvalg om å holde et fellesmøte med 
kontrollutvalgslederne i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap å kunne drøfte de 


ulike funn som har vært tilknyttet saken. Dette møtet ble hold 25. august på 
Lørenskog rådhus. Kontrollutvalgslederne ble enige om å sette opp en sak i de 


respektive kontrollutvalgene for å forfølge saken videre. Nittedal kontrollutvalg 
behandlet denne saken i septembermøtet (sak 18/2015), og var positiv til at 
revisjonen skal gjennomføre en undersøkelse, og har bedt sekretariatet om å 


koordinere en bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene som 
velger å delta. Saken blir behandlet i januarmøtet 2016. 


 
3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og de kommunale 


foretakene blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. 


Det vil si at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 


revisjonsskikk. 


 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 


kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal vær formannskapet i hende før det avgir 


innstilling til kommunestyret. 


 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 7. mai. Økonomisjef og 


regnskapssjef la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig 


regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors 


beretning var avlagt uten presiseringer og forbehold. 


 
Nittedal Eiendom KF sitt årsregnskap ble behandlet i samme møte. Daglig leder og 


kommunens regnskapssjef presenterte virksomhetenes årsberetning og årsregnskap. 


Fagansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. 


Revisors beretning for foretaket var avlagt uten presiseringer og forbehold.   
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3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I sak 33/2014 ba kontrollutvalget revisjonen om å gjennomføre en gjennomgang av 


rådmannens oppfølging av kommunestyre sak 50/14, punkt 9. Kommunestyret 


hadde bedt rådmannen om å legge frem en sak om permanent oppnevning av 


rovviltlag, og mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen. I revisjonens 


gjennomgang ble det konstatert at det var fastsatt tidspunkter for saksframlegg til 


kommunestyret i begge sakene. Årsaken til manglende framdrift skyltes en 


misforståelse mellom kommuneadministrasjonen og Regionkontoret landbruk, og 


fordi Nittedal kommune sin timeandel av utredningsarbeid på Regionskontoret var 


brukt opp på andre saker knyttet til viltforvaltningen. Revisjonen påpekte videre at 


det var positivt at kommuneadministrasjonen i Nittedal og Regionskontoret landbruk 


var i gang med et arbeid for å utvikle gode rutiner for samarbeid. Kontrollutvalget 


var kritisk til at administrasjonen ikke hadde fremlagt sak om mål og retningslinjer 


for hjorteviltforvaltningen raskere. I tillegg ba utvalget om å få se alle avtaler og 


budsjett som foreligger mellom kommunen og Regionskontoret landbruk vedrørende 


sekretærfunksjonen. Dette ble fremlagt for kontrollutvalget i maimøtet. Videre 


bestilte kontrollutvalget en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 


inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda og rådmannens 


oppfølging av vedtakene. I tillegg ba kontrollutvalget om at viltnemdas forhold til 


sekretæren, og sekretærens instruks avklares. Kontrollutvalget behandlet denne 


saken i junimøtet. Det nyvalgte kontrollutvalget har besluttet at det vil avvente 


videre behandling i denne saken i påvente av kommunestyrets behandling av sak 


om Viltnemdas eksistens i Nittedal kommune.  


 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll  
Kontrollutvalget behandlet en selskapskontroll på NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 
AS) i septembermøtet. Begge selskapene er besluttet avviklet. Virksomheten skiller 


seg fra andre selskaper som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. 
Selskapskontrollen ble derfor gjort noe avgrenset i forhold til en ordinær 


eierskapskontroll. Det ble ikke avdekket forhold som tilsa at eierne ikke fører 
tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser. For øvrig hadde revisjonen ingen 
konkrete anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen vesentlig. 


Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte rapporten til behandling i 
kommunestyret.  


 
I plan for selskapskontroll 2014 – 2016 så har kontrollutvalget følgende plan: 


 NRV AS – ble behandlet i møtet 10.9.15 


 NRBR IKS (høst 2016) 
 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Nittedal kommune benytter Romerike Revisjon IKS 


som leverandør av revisjonstjenester. 


 


Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


 


I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 


årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde seg 


løpende orientert om revisjonsarbeidet.  
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I septembermøtet fikk kontrollutvalget en rapport fra Romerike Revisjon IKS om 


revisjonsåret 2014/2015. Rapporten ga en oversikt av selskapet og oppgaver og 


leveranser, hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i 


Nittedal kommune. 


 


I den samme møtet la revisjonen frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.  
  


Revisjonen rapporterer i egen sak om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 


3.7 Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 


budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge tidsnok 


til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Budsjettforslaget skal 


inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme for sekretariatets budsjett 


og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal dette utgjøre funksjon 110 i 


KOSTRA-rapporteringen. 


 


I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 


mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 


regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 


forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 


kontrollutvalget. 


 


I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker som 


behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt 


opp. 


 


Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 


septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2016 har 


forslaget en ramme på kr 2 374 552.  


 


Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 14.12.15, sak 135/15. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 26.2.15 


og i kommunestyret 27.4.15, sak 24/15. 


 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 


oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 


gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.4 og 3.5. 


 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 


kommunestyret, jf. avsnitt 3. 


 


3.9 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 


oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 


kontrollutvalg. 
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Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 


Kontrollutvalget var representert på samarbeidsforum mellom kontrollutvalgene på 


Romerike. Samlingene inneholder dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 


problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 


praksiser. 


 


4 Sekretærfunksjonen 
 


Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Nittedal kommune utføres av Romerike 


kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 212 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Nittedal kommune.     


 


Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 194 


Møter kontrollutvalget 7 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 212 


 


Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 


Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 


behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 


tilrettelegging av møter. 


 


5 Avsluttende kommentarer 
 


Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 


på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 


 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 


 


 


Nittedal 21.1.2016 


John Ivar Rygge 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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 Vedlegg 1 – Saker behandlet i Nittedal kontrollutvalg 2015 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 


vedlikeholdsetterslepet i 


Nittedal kommune 2013. 


1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 


2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende 


nytt ambisjonsnivå for å håndtere 


vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter 


behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for 


2014-2017. 


  Kaller inn 


daglig leder 


Laila 


Jensen for 


en ny 


orientering. 


  


27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


Oppfølging av vedtak. 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 


at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 


politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 


iverksatt i tråd med det som er vedtatt. 


 


Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 


følgende innstilling: 


1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 


revisjonens anbefalinger: 


o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få 


vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin 


hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan 


systemet skal brukes med beskrivelse av roller, 


ansvar og myndighet. 


o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å 


rapportere regelmessig til politisk nivå om saker 


under utredning og om iverksettelse av vedtatte 


saker. Dette skal særlig etterstrebes for 


verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk 


rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er 


usikker på om et verbalvedtak bare er en form for 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yret sin 


behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 


med de folkevalgte. 


o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle 


vedtak, unntatt verbalforslag. 


    


27.11.14 30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 


2015 med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 


for 2015 til orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yrets 


behandling 





        


26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen 


ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge 


sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 


raskere. 


2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som 


foreligger mellom kommunen og Regionskontoret  


landbruk vedrørende sekretærfunksjonen. 


Rådmannen Legges frem i 


møtet den 


7.5.15. 


 



26.2.2015 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 


2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 


2014 til orientering. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 27.4, 


sak 24/15. 





26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



26.2.2015 5/2015 Eventuelt.     



        


7.5.2015 6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal kommunes 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 


2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  årsregnskap for 2014. formannskapet.   yret 


15.6.15, 


sak 55/15. 


 


7.5.2015 7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal - eiendom KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF 


årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til formannskapet og styret i Nittedal – eiendom KF. 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 


yret 


15.6.15, 


sak 56/15. 





7.5.2015 8/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.    



7.5.2015 9/2015 Oppfølgingssak - 


Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig 


leder Mona Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre 


en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 


inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda i 


Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. 


Vi ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og 


sekretærens instruks avklares. 


 


Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 


ROKUS og 


Romerike Revisjon 


IKS. 


  



7.5.2015 10/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



7.5.2015 11/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



7.5.2015 12/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


 
Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 


   



        


18.6.2015 13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal 


kommune. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse 


med sikte på å avklare: 


1. Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for 


viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas 


ansvar og oppgaver. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


neste 


kontrollutvalg, 


høsten 2015. 


   


        







KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL 
KOMMUNE 


4 


 


 


 


 


 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


18.6.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



18.6.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


18.6.15 16/2015 Eventuelt.     


 


10.9.15 
 


17/2015 
 


Eierskapskontroll – NRV AS 


og RA-2 AS (Strandveien 1 


AS). 


 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 


til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


 


Kommunestyret 
  


Behandlet i 


kommunest 


yret.  


 


  


10.9.15 18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 


Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal 


gjennomføre en undersøkelse om de overnevnte forhold i 


denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige 


kontrollutvalgene som ønsker å delta komme tilbake med 


en konkretisering og avgrensning av problemstillingene. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en 


bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR- 


kommunene som velger å delta. 


ROKUS ROKUS setter 


opp en sak til 


utvalgsmøte i 


januar 2016. 


   


10.9.15 19/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


10.9.15 20/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 63 400 63 400 


Nittedal kommune     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/behandles Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Uforutsette oppgaver – 


Disp. KU 75 000 75 000 


Arbeidsgiveravgift 8 900 8 900 


Abonnementer 3 000 3 000 


Møteutgifter 2 000 2 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 187 300 
187 300


 


Sekretariatet  Ramme for 211 408 


virksomheten 221 270 


Revisjonen Ramme for 1 965 1 956 


virksomheten 982 720 


2 374 2 355 


552 428 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 


kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 


spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 


tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 


    


10.9.15 21/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


10.9.15 22/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


10.9.15 23/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll 


(eierskapskontroll) fra Romerike Revisjon IKS på 


Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. 


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 


orientering. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


behandling 


etter nærmere 


avtale med 


revisjonen. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


10.9.15 24/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



10.9.15 25/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en 


prosjektplan for en undersøkelse med sikte på å 


avklare: 


1) Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet 


for viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2) Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av 


viltnemdas ansvar og oppgaver 


3) Hvem som kan velges til viltnemda 


2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges 


frem i neste kontrollutvalgsmøte den 19. november 


2015. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


november 


møtet. 


   


        


26.11.15 26/2015 Presentasjon av nye 
medlemmer og sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 27/2015 Erfaringsoverføring fra forrige 
kontrollutvalg 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 28/2015 Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.      


26.11.15 29/2015 Rutiner for innkalling og 
protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


     


26.11.15 30/2015 Møteplan for 2016 1.Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


 Torsdag 21. januar 


 Torsdag 25. februar 


 Torsdag 7. april 


 Torsdag 12. mai 


 Torsdag 16. juni 


 Torsdag 22. september 


 Torsdag 17. november 


 Torsdag 15. desember 
2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00. 
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26.11.15 31/2015 Eventuelt       


26.11.15 32/2015 Revisjonsundersøkelse om 
Viltnemda i Nittedal 


Kontrollutvalget utsetter saken.      


26.11.15 33/2015 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap) fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem et notat, basert på diskusjonen i møtet, for 
dette prosjektet i sitt neste møte den 21.1.2016. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL  Side 3 


1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er vedtak i kontrollutvalget i Nittedal sak 23/2015 den 


10.09.2015.  


 


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


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


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


(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 


nr. 905.  


 


Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 


eierinteresser i Miljøhuset Gnisten A/S, samt en bestilling fra kontrollutvalget om konkret vurdering 


av bakgrunnen for etableringen av datterselskapet Gnistregn A/S.  


 


Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Problemstilling 1: 


 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine 


eierinteresser? 


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


kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 


etablerte normer for god eierstyring? 


 


 


Problemstilling 2: 


 


Hadde etableringen av datterselskapet Gnistregn AS forankring 


hos eierne? 
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2 METODE 


Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 


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


 


Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp problemstillinger 


relatert til eierstyringen Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som 


senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  


 


Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 


formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 


tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 


utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 


kontrollen.  


 


Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som 


Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 


utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 


 


Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret 


og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når 


dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering 


av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      


 


Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 


tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene 


har vedtatt. 


 


Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av 


et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til eier Nittedal 


kommune v/ordfører. Undersøkelsen ble besvart. I tillegg ble det sendt egen spørreundersøkelse til 


styrets leder, som ble besvart av styret i fellesskap. 


 


Det er også gjennomført intervju daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra kommunen 


(fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan saker knyttet 


til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.  


 


Rapporten har vært forelagt eieren, styreleder og daglig leder, også dette for å sikre et så korrekt 


bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL  Side 5 


3 KONTROLLKRITERIER 


3.1 Innledning 


De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en 


virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 


 


 Lover og forskrifter 


 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  


o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 


anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 


kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


 Annen anerkjent teori om eierstyring  


 Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som 


funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 


 


Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 


selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 


sammenheng de er relevante.  


 


3.2 Aksjelova  


Av § 2-2 går minstekrav til vedtekter i et selskap fram: 


 


«1. selskapets foretaksnavn;  


2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 


3. selskapets virksomhet; 


4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1; 


5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1; 


6. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf. § 6-1; 


7. om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne 


bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal 


fungere som kollektivt organ; 


8. hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf. § 5-5; 


9. om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister». 
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I følge aksjeloven1 § 5-1 første ledd representerer aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet 


gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller 


vedtekter, jf. § 5-3. 


 


Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen, jf. § 5-4. Innen seks måneder 


etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet ha gjennomført ordinær generalforsamling, jf. § 


5-5, første ledd. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres, 


jf. § 5-5, andre ledd: 


1. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, under dette utdeling av utbytte 


2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 


 


Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding skal senest en uke før generalforsamling sendes til 


hver aksjeeier med kjent adresse, jf. § 5-5, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling skal være 


sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til 


dagsorden som angir bestemte saker som skal behandles i møtet, jf. § 5-10. Møtelederen skal 


sørge for at det blir ført protokoll for generalforsamlingen, jf. § 5-16. Styret kan også bestemme at 


det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 5-6. 


 


Forvaltningen av selskapet hører til under styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen, 


jf. § 6-3. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. § 6-12 og styret skal føre 


tilsyn med den daglige ledelsen selskapet og selskapet sine andre virksomheter. Styret kan 


fastsette instruks for den daglige ledelsen, jf. § 6-13. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I 


vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke mer enn fire år, jf. § 6-6. 


 


Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret, jf. § 6-2. Daglig leder skal stå for den 


daglige ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, jf. § 6-


14. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 


stor betydning, jf. § 6-14. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov 


og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte (jf. § 6-14). Daglig leder 


skal minst hver fjerde måned gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og 


resultatutvikling, og styret kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en orientering om 


bestemte saker (jf. § 6-15). Det skal bli ført protokoll over styrebehandling (jf. § 6-29). 


 


For selskap der ansatte er representert i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir 


nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler 


for hvilke saker som skal behandles av styret og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 


styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehanding (jf. § 6-23). 


 


 


                                                


 


 
1
 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskap. 
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3.3 Lov og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter 


3.3.1 Kravene til arbeidsmarkedsbedriftene i lov og forskrift  


Arbeidsmarkedsbedriftene er spesielt regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester 2og i forskrift om 


arbeidsrettede tiltak3. Hovedformålet med forskrift om arbeidsrettede tiltak er «å styrke 


tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike 


arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet.»  


 


Av forskriftens definisjoner i § 1-2 fremgår det at tiltaksdeltakere er personer som er tatt inn i 


arbeidsrettede tiltak. Tiltaksarrangører er virksomheter/organisasjoner som gjennomfører 


arbeidsrettede tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Det fremgår også at skjermet 


virksomhet er virksomheter med produksjon av varer og/eller tjenester, som er etablert med sikte på 


å tilby personer med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid.  


 


Det er Arbeids- og velferdsetaten som godkjenner tiltaksarrangører (§ 1-10) og kontrollerer at 


tiltakene blir gjennomført og at tilskudd blir benyttet som forutsatt i forskrift om arbeidsrettede tiltak 


(§ 1-12 førte ledd)4.  


 


 


I forskriften § 11-1 fremgår det at: 


«Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver 


tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i 


ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering 


og tilrettelagte arbeidsoppgaver.»  


Av § 11-2 fremgår det at tiltaket er «rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få 


innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og 


tett oppfølging.» Det fremgår også at «andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å 


være uaktuelle.» Av § 11-3 fremgår det at tiltaket ikke er tidsavgrenset.  


 


Det fremgår videre av § 11-4 krav til virksomheten at:  


«Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. 


Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra 


hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet.  


 


                                                


 


 
2
 LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 


3
 FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Kapittel 10 Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift 


4
 Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede bedrifter fra NAV 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL  Side 8 


For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle 


følgende krav:  


1. Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.  


2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.  


3. Det skal ikke utbetales utbytte.  


4. Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder 


ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter.  


Kravene i foregående ledd gjelder ikke for enkeltplasser i ordinære virksomheter.»  


 


I § 11-5 står det videre at:  


«Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid.  


Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsrettede tiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og 


resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal 


organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers 


av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis 


forretningsdrift.  


 


Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom 


dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.» 


 


3.3.2 Nærmere om kravspesifikasjon fra NAV 


NAV har utarbeidet en generisk kravspesifikasjon som skal vedlegges avtaler som inngås mellom 


NAV og tiltaksarrangører for enkelte arbeidsmarkedstiltak, inkludert Varig tilrettelagt arbeid. 


Kravspesifikasjonen bygger på forskrift om arbeidsrettede tiltak og NAVs utfyllende regler til 


forskriften, og omhandler krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold og metoder, og 


rapportering. 


 


Av kravspesifikasjonen fremgår det blant annet følgende krav til innhold og metoder i tiltaket:  


Varig tilrettelagt arbeid:  


«Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.  


Det skal gis en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og  


muligheter for:  


 tilpasning og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne  


 tilrettelagt kvalifisering  
 


Det skal jevnlig gjennomføres:  


 evaluering av deltakeren  


 evaluering av arbeidsoppgavene  


 muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse».5  
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3.4 Anbefalinger for god eierstyring 


3.4.1 Generelt om eierstyringsprinsipper 


Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 


eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 


bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 


– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger 


anbefalingene.  


 


Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 


dette er tatt inn i rapportens kapittel 9.  


 


I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 


anbefalinger for god eierstyring: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  


2. Vurdering og valg av selskapsform  


3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  


4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 


5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  


6. Gjennomføring av eiermøter 


7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  


8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 


9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  


10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  


11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  


12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  


13. Styresammensetning i konsernmodell  


14. Oppnevnelse av vararepresentanter  


15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  


16. Godtgjøring til styrerepresentanter  


17. Registrering av styreverv 


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  


19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  


20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 


21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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3.4.2 Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 


Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 


kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 


rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 


å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  


 


Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 


En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 


forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 


eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 


spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen 


som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør 


(administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne 


kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et 


oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen 


i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. 


(s.163 – 164). 


 


I KS anbefaling for god eierstyring (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør 


inneholde: 


1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 


4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 


styringsdokumentene. 


5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 


 


Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk 


styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.  


 


Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en 


prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 


 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  


o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 


å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til 


grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 


selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 


styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 
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o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 


selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  


 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  


 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  


 


Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og 


strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 


”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 


(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 


selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 


selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt eierskap.” 


 


Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 


”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. Det 


mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 


formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 


gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 


som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 


 


Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært 


viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for 


selskapet. 


 


En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 


tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede 


kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 


 


Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 


forankres/behandles. Forskning5 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 


folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 


behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 


generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 


undergis nødvendig koordinering og blir lagt frem for kommunestyret.  


 


Oppsummering: 


 Kommune må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 


 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 


 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til 


utøvelsen av sitt eierskap 


                                                


 


 
5
 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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4 NÆRMERE OM MILJØHUSET GNISTEN A/S 


4.1 Miljøhuset Gnisten AS   


Miljøhuset Gnisten A/S er et aksjeselskap som erstattet og viderefører (28.11.2009) virksomheten i 


tidligere Nittedal ASVO A/S. Selskapet er heleid av Nittedal kommune. Nittedal ASVO A/S ble i sin 


tid stiftet 30.05.1994. 


 


Gnisten AS tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige 


forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov 


for tett og bred oppfølging. Selskapet skal tilpasse arbeidsoppgaver og gi opplæring til personer 


med nedsatt arbeidsevne med særskilt behov for bistand. Formålet er å bidra til å kvalifisere og 


utvikle ressurser hos den enkelt. 


 


Gnisten AS er tiltaksarrangør for NAV med 4 typer tiltak: 


 VTA - "Varig tilrettelagt arbeid" 


 APS - "Arbeidspraksis i skjermet virksomhet" 


 Avklaring av arbeidsevne 


 Arbeid med bistand 


 


Selskapet baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional 


industri, samt tjenesteyting. Bedriften konkurrerer på like vilkår som andre leverandører i markedet.  


Ved siden av dette skal selskapet drive voksenopplæring i norsk og samfunnsfag med 


arbeidstrening for minoritetsspråklige. 


 


Miljøhuset Gnisten A/S har også et heleid datterselskap Gnistregn A/S som er et autorisert 


regnskapsbyrå, se nærmere om dette under punkt 4.3. Begge selskapene er lokalisert i Gamle 


Glitrevei 9-11 i Hakadal. 


 


Miljøhuset Gnistens A/S har følgende verdigrunnlag: 


Alle har muligheter  


Alle kan noe 


Alle er like mye verdt 


  


Bedriften er EQUASS sertifisert.  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. 
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Styret består av følgende personer; 


 


Lene Mürer   leder 


Torgun Thorkildsen 


Arne Brovold 


Svein Rosseland 


Maria Elisabeth Prestø 


Marit Henriksen  ansattes representant 


Helene Bech   personlig vara ansattes representant 


Liv Lillegraven   vara 


Stein-Erik Rønningen  vara 


Aaste Føllesdal Bråthen daglig leder/sekretær 


 


4.2 Gnistregn A/S 


Gnistregn AS er datterselskap av Miljøhuset Gnisten AS og ble stiftet 1/8-2011, og tilbyr tjenester 


innenfor regnskapsførsel. Årsaken til at det er opprettet som et datterselskap (eget A/S) er krav fra  


Finanstilsynet om selvstendighet for å gi autorisasjon til å tilby regnskapstjenester. Ved siden av å 


yte regnskapstjenester til eksterne, yter Gnistregn A/S både økonomitjenester for Miljøhuset 


Gnisten A/S og er også lærested for de som skal/vil lære regnskapsførsel.  Selskapet er medlem av 


bransjeorganisasjonen NARF (Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening). 


 


Selskapets formål var i utgangspunktet å utgjøre Miljøhusets økonomi- og regnskapsfunksjon. I 


tillegg har det også vært i stand til å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer som trenger 


individuell opplæring og tilrettelegging i regnskapsføring.  


 


Selskapet er foruten Aksjeloven og underlagt lover og forskrifter som har aktualitet for utøvelse av 


regnskapsføreryrket, herunder:  


 Regnskapsførerloven, (lov 18. juni 1993 nr. 109)  


 Regnskapsførerforskriften (forskrift 8. februar 1999 nr. 196)  


 God regnskapsføringsskikk (utarbeidet av NARF og Økonomiforbundet)  


 Forskrift om risikostyring og internkontroll (forskrift 22. september 2008)  


 Hvitvaskingsloven m/tilhørende forskrift (lov 6. mars 2009 nr.11 og forskrift 13. mars 2009 


nr. 2302)  


 Finanstilsynets rundskriv 8/2009 om plikter etter hvitvaskingslovgivningen  


 


Omsetning og resultater har vært beskjedne i gjennom de årene selskapet har eksistert.  


Selskapets styre består av følgende personer: 


 


Aaste Føllesdal Bråthen    leder       


Randi Larsen          vara  
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5 EIERMELDNING – RAMMEVILKÅR FOR EIERSTYRING 


5.1 Innledning 


I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 


 


 


 


 


 


 


 


Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunens eiermelding. Denne setter blant annet den 


generelle rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av 


Miljøhuset Gnisten AS.  


 


Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4: 


 


Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide 


eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  


 


5.2 Kommunens eiermelding 


Nittedal kommunes eiermelding fra 2013 ble oppdatert pr. 01.01.2014, og forelagt kommunestyret 


som sak 5/14 i møte 27.01.2014. I vedtaket fra kommunestyret heter det følgende: 


 


Eiermelding 2013 tas til orientering.  


2. Et eierstyringsmøte /seminar for formannskapet (eierutvalget) gjennomføres minimum en gang i 


året. Rådmannen innkaller til et slikt møte / seminar i løpet av 1.halvår 2014 for å drøfte eierstyring i 


de interkommunale samarbeidene og selskapene som Nittedal kommune deltar i.  


3. Opplæring i eierstyring for formannskapet (eierutvalget) og styremedlemmer som representerer 


Nittedal kommune gjennomføres etter hvert valg, og ellers ved behov. Dette for å styrke kunnskapen 


om eierstyring, samt legge gode strategier for Nittedal kommune sitt eierskap.  


4. Styremedlemmer som representerer Nittedal kommune kalles inn til konsultasjoner etter 


eierstyringsmøter i formannskapet, for å få de nødvendige føringer og begrunnelser for forslag, 


anbefalinger og stemmegiving.  


5. Styremedlemmer som representerer Nittedal kommune skal være registrert i styrevervregisteret.  


 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


 


a. Har kommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av 


sine eierinteresser?  
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Revisjonens gjennomgang viser at meldingen i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som 


KS Eierforum anbefaler for eiermeldinger. 


 


Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring og en del med 


oversikt over selskapene kommunen eier hvor konkrete rammer for de respektive selskapene 


fremgår (eierstrategier).  Under meldingens del I om eierskapsprinsipper er det satt opp åtte 


overordnede prinsipper for eierstyring i kommunen: 


 


 Riktig selskapsform med tanke på selskapets virksomhet og behov for eierstyring  


 Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling  


 Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet, og 


meroffentlighet skal praktiseres så langt det er mulig  


 Kommunen fremmer sine eierinteresser gjennom selskapets eierorgan; representantskap i 


IKS og generalforsamling i aksjeselskap  


 Som eier skal kommunen gi klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til at de har 


stabile rammebetingelser for sin virksomhet. Selskapenes styre er ansvarlig for realisering av 


målene  


 Selskapet skal i utgangspunktet drives etter samme prinsipper som kommunens egen 


virksomhet  


 Som eier forventer kommunen at selskapenes styrer har en aktiv rolle med hensyn til service, 


kontroll, strategi og ressurssituasjon og at de følger opp eierkommunenes styringssignaler  


 Styret i alle selskap skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer  


 Styret i alle selskap forventes å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften.  


 


Det kommer videre frem at kommunen har definert roller og ansvar for politikere og administrasjon 


(s. 11). Det er også utarbeidet et eget kapittel om retningslinjer for kommunens aktive eierstyring (s. 


13). 
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I del II av eiermeldingen, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier med tilhørende 


spesifikke rammer, herunder for Miljøhuset Gnisten AS heter det: 


 


Miljøhuset Gnisten AS 
 
  


Formål Å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer 


med usikre yrkesmessige forutsetninger med 


behov for tett og bred oppfølging 


Etablert  Mai 1994 (som aksjeselskap)  


Forretningskontor  Gamle Glittre vei 9 - 11 1484 Hakadal  


Aksjekapital  100.000,- Nittedal kommune eier 100 prosent av 


aksjene  


Hovedrammer for virksomheten  Aksjeloven, vedtektene for selskapet.  


Datterselskaper  Miljøhuset Gnisten AS eier 100% av aksjene i 


Gnistregn AS  


Ansvar  Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det 


beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.  


Generalforsamlingen  Formannskapet  


Styret  6 medlemmer hvorav en styreleder  


Adresse:  Gamle Glittre vei 9 1484 Hakadal  
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


MILJØHUSET GNISTEN AS? 


6.1 Innledning 


I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS 


anbefalingene, samt kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis. 


 


Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra generalforsamling, styremøter 


og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra eierrepresentanten på 


generalforsamling (ordfører) i spørreundersøkelse fra revisjonen.  


 


Valg av selskapsform og en vurdering av om valgt selskapsform er riktig for de oppgaver/funksjon et 


selskaps skal løse/fylle, er ofte et sentralt tema i eierstyringen. For arbeidsmarkedsbedrifter er 


selskapsformen bestemt i forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 10-3 til å være aksjeselskap, og derfor 


vil spørsmål rundt valg av selskapsform ikke være aktuelle i denne selskapskontrollen. 


 


Sentrale eierstyringsformer er også formålsbestemmelser i vedtektene, eierstrategier og hvordan 


dette er fulgt opp i selskapets drift og selskapsstrategi. Data fra spørreundersøkelsen til eier gir 


også et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp. 


 


6.2 Eierstrategi 


Eierstrategi er et utgangspunkt viktig utgangspunkt for eierne til å definere hvordan eierskapet skal 


utøves. Det er de siste år blitt vanlig å definere eierstrategien i kommunens eiermelding. Foruten 


strategi for det enkelte selskap er det også vanlig å innta kommunens generelle rammer for 


eierstyring i eiermeldingen, se behandling av dette over i kapittel 5. 


 


Nittedal kommune har i eiermeldingen utarbeidet et spesifikt formål, sentrale lovskrav, krav til 


aksjekapital, antall styremedlemmer etc for selskapet. Dette viser etter revisjonens syn at 


kommunen har definert konkrete strategiske rammer for oppfølging av selskapet. 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


 


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


kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 


etablerte normer for god eierstyring? 
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6.3 Selskapsavtale og selskapsstrategi 


Vedtektene har følgende formålsbestemmelse:  


Tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til 


personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov for tett og bred 


oppfølging. Selskapet baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og 


regional industri, samt tjenesteyting. Selskapet skal tilpasse arbeidsoppgaver og gi opplæring til 


personer med nedsatt arbeidsevne med særskilt behov for bistand. Formålet er å bidra til å 


kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte. Ved siden av dette skal selskapet drive 


voksenopplæring i norsk og samfunnsfag med arbeidstrening, for minoritetsspråklige. 


 


Vedtektene ble sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2009  


 


Fra vedtektene fremgår det at eierne har fastsatt konkret mål for hva selskapet skal oppnå (tilby 


tilrettelagte arbeidsoppgaver), hvordan de skal nå målet (salg og produksjon av varer, samt 


tjenesteyting) og hvem oppgavene skal tilbys (personer med nedsatt arbeidsevne og med særskilte 


behov). 


 


Vedtektene sammenholdt med eiermeldingens konkrete rammer for oppfølging av selskapet 


bekrefter at det er etablert en eierstrategi for virksomheten.  


  


6.4 Øvrige eierforhold 


I dette punktet bygger revisjonenes undersøkelser i hovedsak på spørsmålene som ble rettet til eier 


og styret, samt intervju med daglig leder i en spørreundersøkelse. 


6.4.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 


Eier har bekreftet at kommunen har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter og at 


denne har vært nyttig for utøvelsen av rollen. 


 


6.4.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 


 


Eier er kjent med at det er etablert kriterier for valg og sammensetning av styret. Dette fremgår også 


av eiermeldingen. 


 


Det gjennomføres ikke evaluering av styrets arbeid. Eier bekrefter at det er utarbeidet styreinstruks, 


men er ikke kjent med hvorvidt denne etterleves. Styret har bekreftet at det er utarbeidet 


retningslinjer fra eier for deres arbeid. 
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Det følger av KS anbefaling nr. 12 at styrets arbeid bør evalueres. Når det ikke gjøres kan det 


utgjøre en begrensning for muligheten til å avdekke mulige svakheter ved det løpende 


styrearbeidet. Videre vil en oppfølging av styreinstruksen sikre at eiers formål etterleves.  


 


På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet bekreftet både eier og styret dette. 


Selskapets strategidokument for perioden 2015-2024 ble først vedtatt på styremøtet 28.4.2014 og 


gjennomgått på nytt og vedtatt på styremøte 08.09.2015. 


 


6.4.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 


Det er ikke utarbeidet egen særskilt instruks for daglig leder. Hun forholder seg imidlertid til 


arbeidsavtalen hvor rammene for stillingen er beskrevet. 


 


Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i ansettelsesavtalen, 


gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder. 


 


Det ble vedtatt etiske retningslinjer for selskapet, og disse er også presentert på virksomhetens 


hjemmeside. 


6.4.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 


Her fremgår det fra besvarelsene at eier mottar informasjon fra daglig leder og 


regnskapsrapportering utover ordinær generalforsamling. 


 


6.5 Nærmere om etableringen av datterselskapet Gnistregn AS 


Dette delkapittelet besvarer problemstilling nr 2 


 


Hadde etableringen av datterselskapet Gnistregn AS tilstrekkelig forankring? 


 


6.5.1 Bakgrunn for etableringen 


Selskapet hadde inntil 2011 benyttet arbeidsmarkedsbedriften Norasonde AS som ekstern 


leverandør av regnskapstjenester. På dette tidspunktet besluttet imidlertid selskapet å føre 


regnskapene selv organisert under virksomhetens økonomifunksjon. Dette skulle blant annet 


forenkle anvisning av fakturaer og utgjøre en innsparing på regnskapsutgiftene. Grunnet 


formaliakrav til organisering av autorisert regnskapsførsel måtte dette legges til et eget 


aksjeselskap. For å etterleve kravet etablerte man derfor Gnistregn AS som ble registrert stiftet i 


foretaksregisteret 3. august 2011.  


 


6.5.2 Forankringen hos eiere og styret 


Organiseringen av intern regnskapsfunksjon inngikk i selskapets årsplan vedtatt på styremøte 10. 


mars 2011. At beslutningen om etablering av Gnistregn AS hadde forankring i styret og hos eier 
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bekreftes også av disse i deres respektive tilbakemelding til revisjonen. Også etterfølgende 


protokoller i selskapet bekrefter at styret var innforstått med etablering av Gnistregn AS. 
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7  ØKONOMISK UTVIKLING 


7.1 Miljøhuset Gnisten AS 


Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 3 siste årene. 


 


Det presiseres at eierskapskontrollen ikke i utgangspunktet omfatter en økonomisk analyse. 


Nedenfor følger imidlertid til orientering et overordnet bilde av selskapets regnskaper.  


 


Årsregnskapene viser tre år med overskudd som for 2014 var kr 63 000,-. Dette er lavt i forhold til 


2013 med kr 1 008 000 og 2012 med kr 805 000. Stort overskudd er heller ikke et av primærmålene 


for denne type selskaper, ettersom det det i vedtektene fastslås at det ikke skal tas ut utbytte fra. 


Totalrentabiliteten som var på 0,9 % for 2014 viser en vesentlig nedgang i forhold til foregående år. 


Dette skyldes i hovedsak en økning i lønnsutgifter fra 2013 til 2014 med kr 1 959 000 mens 


driftsinntektene hadde en økning med kr 910 000. Økningen i lønnsutgifter refererer seg til bytte av 


pensjonsleverandør og dobbel premiebetaling. 


 


Overskuddene er årlig ført til egenkapitalen som var kr 6 037 000,- pr 31.12.2014. Dette gir en 


egenkapitalprosent på 65,7 % som anses som solid for denne type virksomhet. Forholdet mellom 


gjeld og egenkapital har vist en gradvis bedring fra 2012. 


 


Likviditeten i selskapet gir uttrykk av å være meget tilfredsstillende med et forholdstall på 3,55 


(2014). Dette indikerer forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidlene i selskapet. Forholdstallet 


bør være > 1 for at selskapet skal kunne betjene sin kortsiktige gjeld. I dette tilfellet vil selskapet ha 


midler til å nedbetale sin gjeld i overkant av tre ganger med den likviditetsbasen de besitter. 


 


 


 


Nøkkeltall: 2014 2013 2012 


Aksjekapital 100 000  100 000 100 000 


Opptjent kapital 5 937 000 5 874 000 4 866 000 


Sum kapital 6 037 000 5 974 000 4 966 000 


Aksjefordeling i %    


Nittedal kommune 100,0% 100,0% 100,0% 


Resultat:    


Driftsinntekter 19 857 000 18 947 000 18 323 000 


Driftsresultat 71 000 989 000 713 000 


Resultatgrad 0,4 5,2 3,9 


Årsresultat (inkl finans) 63 000 1 008 000 805 000 


Kapitalforhold    


Totalkapital 9 194 000 8 983 000 8 584 000 


Egenkapital 6 037 000 5 974 000 40 790 000 
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Samlet gjeld 3 158 000 3 009 000 3 618 000 


Egenkapitalprosent 65,7 66,5 57,9 


Likviditetsgrad 3,55 3,60 2,72 


 


 


Definisjoner 


Resultatgrad  =  Driftsresultat/driftsinntekter*100 


Likviditetsgrad  =  Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 


Egenkapitalprosent =  Egenkapital/totalkapital*100 


Selskapets aksjekapital er innskudd fra eierkommunen. 


 


7.2 Gnistregn AS 


Omsetning og resultater har vært beskjedne i gjennom de årene selskapet har eksistert. For 2015 


antydes det både høyere omsetning og bedre resultat. Likviditeten i selskapet er god og selskapet 


er solid. Resultatene er som nevnt svake. 


 


Etter revisjonens syn indikerer tallene bakgrunnen for etableringen av selskapet som var å skille ut 


selskapets økonomifunksjon. 


 


Nøkkeltall: 2014 2013 2012 


Aksjekapital 100 000  100 000 100 000 


Opptjent kapital -1 000 - 1 000 - 1 000 


Sum kapital 99 000 99 000 99 000 


Aksjefordeling i %    


Miljøhuset Gnisten A/S 100,0% 100,0% 100,0% 


Resultat:    


Driftsinntekter 366 000 277 000 63 000 


Driftsresultat 0 0 -1 000 


Resultatgrad 0 0 - 1,6 


Årsresultat (inkl finans) 0 0 -1 000 


Kapitalforhold    


Totalkapital 486 000 404 000 119 000 


Egenkapital 99 000 99 000 99 000 


Samlet gjeld 387 000 305 000 20 000 


Egenkapitalprosent 20,4 24,5 83,2 


Likviditetsgrad 1,26 1,32 5,95 
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8 ANDRE VIKTIGE FORHOLD VED SELSKAPET OG 


DRIFTEN 


Denne delen bygger i hovedsak på informasjon mottatt i møte med daglig leder Aaste Føllesdal 


Bråthen 11.11.2015.  


 


8.1 Formidling av eiernes styringssignaler og eierstrategi til administrasjonen 


Styringssignaler og strategier for virksomheten formidles via styret. 


 


Når det gjelder valg og sammensetning av styret opplyser daglig leder at Nittedal kommune ønsker 


at styret skal settes sammen med utgangspunkt i kompetanse som et sentralt kriterie, slik det 


fremgår av eiermeldingen.  


 


Daglig leder gir utrykk for at formålsbestemmelsen er god og tydelig og at selskapet opererer i tråd 


med denne. 


 


8.2 Selskapsforhold 


Styret har vedtatt at selskapet skal følge reglene om offentlige anskaffelser, selv om de i 


utgangspunktet ikke anser seg underlagt disse.  


 


Selskapet har ingen låneforpliktelser og finansierer driften med egenkapital. 


 


8.3 Organisasjon 


Selskapet har ingen uavklarte ansettelsesforhold eller pågående arbeidstvister med sine ansatte. 


 


Det er ingen bonusordninger for de ansatte. 


 


8.4 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser og juridiske forhold 


Selskapet har ingen misligholdte forpliktelser, herunder pengekrav eller pålegg eller forpliktelser 


relatert til sertifisering eller lovpålegg mot offentlige myndigheter. 


 


Det er ingen pågående tvister med samarbeidspartnere eller andre relatert til virksomheten. 
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8.5 Framtidsutsikter 


Avgjørende for å sikre fremtidig drift på dagens nivå er å vinne konkurranseutsatte oppdrag og 


beholde oppdragene fra de største eksisterende kundene, herunder Nittedal kommune, NAV og 


ROAF.  


 


For å lykkes på lengre sikt er det viktig at selskapet er i stand til å møte konkurransen i markedet for 


arbeidsrettede tiltak som nylig er åpnet for alle aktører. 
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9 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


9.1 Oppsummering 


Nedenfor følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som kvitterer disse ut opp om 


de aktuelle anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3. 


 


Nr  Anbefaling 


Selskap 


Miljøhuset 


Gnisten AS 


Eierkommune Kommentar 


1  Obligatorisk opplæring av og 


informasjon til folkevalgte 


 Ja  


2 Vurdering og valg av 


selskapsform 


 Ja  


3 Fysisk skille mellom monopol og 


konkurransevirksomhet 


 N/A  


4 Utarbeidelse av 


eierskapsmeldinger  


 Ja Eiermeldingen er sist 


oppdatert i 2014. Det 


er etablert rutiner for 


oppdatering av 


eiermeldingen hvert 


annet år.  


5 Utarbeidelse og revidering av 


selskapsstrategi og 


selskapsavtale/vedtekter  


Ja 


(selskapsstrategi) 


Ja   


6 Gjennomføring av eiermøter   Ja Det er ikke etablert 


rutine for eiermøter, 


men det er løpende 


rapportering om 


sentrale saker og 


regnskapsrapportering 


til eier. 


7 Sammensetning og funksjon av 


eierorgan   


 Nei Kun en eier 


8 Gjennomføring av 


generalforsamlinger og 


 Ja  
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Nr  Anbefaling 


Selskap 


Miljøhuset 


Gnisten AS 


Eierkommune Kommentar 


representantskapsmøter 


9 Sammensetningen av styret. 


Eiers krav til profesjonelle styrer 


i kommunal sektor 


 Ja  


10 Valgkomité for styreutnevnelse i 


aksjeselskap og 


interkommunale selskap 


 IA  


11 Kjønnsmessig balanse i styrene.   Ja  


12 Rutiner for å sikre riktig 


kompetanse i selskapsstyrene  


 Nei Krav til kompetanse 


fremgår av 


eiermelding, men det 


gjennomføres ikke 


evaluering. Videre er 


det ikke etablert 


rutiner for oppfølging 


av styreinstruks 


13 Styresammensetning i 


konsernmodell  


 IA  


14 Oppnevnelse av 


vararepresentanter  


 Ja  


15 Habilitetsvurderinger og politisk 


representasjon i styrene 


 Ja  


16 Godtgjøring av styreverv  Ja  


17 Registrering av styreverv   Nei Se også 


kommunestyrets 


vedtak gjengitt under 


kapittel 5 


18 Arbeidsgivertilhørighet i 


selvstendige rettssubjekter  


JA   


19 Utarbeidelse av etiske 


retningslinjer  


 Ja  
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Nr  Anbefaling 


Selskap 


Miljøhuset 


Gnisten AS 


Eierkommune Kommentar 


20 Særlig om 


administrasjonssjefens rolle i 


kommunale foretak. 


 IA  


21 Utøvelse av tilsyn og kontroll    


IA= ikke aktuelt 


 


9.2 Vurderinger 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


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


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


 


 


Om problemstilling 1 a. 


Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er tilfredsstillende. Det 


er etablert eiermelding med generelle eierstyringsprinsipper samt spesifikke rammer for selskapet. 


Eiermeldingen er sist oppdatert og forelagt kommunestyret i 2014. 


  


Om problemstilling 1 b. 


Våre undersøkelser viser også her at eierne følger opp sine eierinteresser i tråd med føringer fra 


eier, lovpålagte krav og normer for god eierstyring. Nedenfor følger imidlertid noen kommentarer 


knyttet til enkelte funn. 


 


Våre undersøkelser har ikke avdekket forhold som tilsier at selskapet ikke etterlever 


formålsbestemmelsen i vedtektene. 


 


Det er ikke etablert rutiner for evaluering og kompetansevurdering av styret eller rutiner for 


oppfølging av styreinstruks. Dette er ikke i samsvar med KS anbefaling nr. 12. 


 


Selskapets styre er ikke registrert i styrevervregisteret. Dette er ikke i samsvar med KS anbefaling 


nr. 17 og kommunestyrets eget vedtak av 27.01.2014. 


 


Problemstilling 2: 


Hadde etableringen av datterselskapet Gnistregn AS forankring hos eierne? 


 


Når det gjelder etableringen av datterselskapet Gnistregn AS er det ikke avdekket forhold som tilsier 


at beslutningen om opprettelse ikke hadde forankring i styret eller hos eier. 
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Under enhver omstendighet kan det settes spørsmålstegn ved om etableringen av Gnistregn AS 


påkrevde forankring hos eiere. Det dreide seg om en investering på kr 100.000 utløst av 


formaliakrav til organisering av økonomifunksjon.  
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ANBEFALINGER 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger 


for god eierstyring:  


 Det etableres rutiner for evaluering av styret og oppfølging av styreinstruks 


 Selskapets styre registreres i styrevervregisteret 


 


 


 


 


Jessheim, 15.12.2015 


 
 


Oddny Ruud Nordvik       Øyvind Schage Førde 


avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  advokat 
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VEDLEGG 


Spørreskjema til eier og styret 


 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


21. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Nittedal kommune – opplegg og fremdrift  


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 Diskusjonsnotat fra revisjonen om forvaltningsrevisjonsprosjektet – 


beredskap. 


 Eierskapskontroll - Miljøhuset Gnisten AS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


25. februar 
Kl. 18:00 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – følges vedtak opp 


7. april 
Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - utkast  


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Behandle bestilt forundersøkelse om SNR  


12. mai 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast  


16. juni 


Kl. 18:00 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  


22. september 


Kl. 18:00 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


17. november  


Kl. 18:00 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


15. desember 


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  







 


Møte Saker 


2017   


Annet   
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SAKSPROTOKOLL 


 
Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2016 
 


 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2015 sak 135/15 
 
Votering 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


1. Budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas for 2016.   


 
Poster 


Budsjett 
2016 


Budsjett 2015 


Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 63 400  63 400 


 Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 


 Arbeidsgiveravgift   8 900 8 900 


 Abonnementer 3 000 3 000 


  Møteutgifter 2 000 2 000 


 Kurs  35 000            35 000 


 Sum 187 300             187 300 


Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270  211 408 


Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 


   2 374 552 2 355 428 


 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 


for Nittedal kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 


kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 


 
 
































