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MØTEINNKALLING   
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 01.03.2016 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom Slåttenhus  
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 

12/16 15/00142-6 
Forundersøkelse for kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) - 
pengestøtte, prosjektmidler og habilitet 

18:00 

13/16 15/00220-5 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - 
Samfunnssikkerhet og beredskap på 
virksomhetsnivå: skole 

18:45 

14/16 16/00037-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:15 

15/16 15/00146-6 
Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig 
presentasjon 

19:25 

16/16 16/00010-3 Referater 20:00 

17/16 16/00011-3 Eventuelt 20:15 

 
 
Lørenskog, 23.02.2016 
 
 
John Ivar Rygge 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                        Øystein Hagen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

12/16 Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet 

Arkivsak-dok. 15/00142-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og finner ikke grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 

Vedlegg:  
Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
– pengestøtte, prosjektmidler og habilitet

Saksframstilling: 
I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) – organisering og virksomhetsstyring, ble det gjennomført et arbeidsmøte for 
lederne av kontrollutvalgene i SNR-kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra 
kontrollutvalget i Sørum, og møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal 
legge frem en sak om mulig felles undersøkelse om forhold omtalt i pressen. 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

Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum bestilte en felles 
forundersøkelse av de tre overnevnte forhold. Nittedal kontrollutvalg behandlet denne 
saken i møte 21.1.16, sak 7/16. 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 

 Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å
avklare de tre beskrevne problemstillingene.

 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.

 Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til
100 timer og leveres til behandling senest 5. april 2016.
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Revisjonen er nå ferdig med forundersøkelsen og legger frem deres rapport i denne 
saken. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler 
med enkelte personer. 
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år 
tilbake i tid, noe som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens 
undersøkelse. En utfordring i denne forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for 
regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 år. Revisjonen har hentet 
informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig informasjon 
fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har de gjennomført samtaler 
med nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som 
RRI leverte til styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned 
på det enkelte prosjekt som det ble bevilget penger til både før og etter 2011. 
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. 
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til 
føringer som kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne 
saken. 
 
Revisjonens konklusjonen etter gjennomføring av forundersøkelsen  
 
Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en 
tilfredsstillende måte og det synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i denne konklusjonen er det derfor ikke 
utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående undersøkelser av 
forholdene. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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13/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - 
Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole 

Arkivsak-dok. 15/00220-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 13/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – Samfunnssikkerhet og

beredskap på virksomhetsnivå - grunnskoler, med følgende problemstillinger:
1) På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på

grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?
2) Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for

håndtering av alvorlige hendelser?
3) Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne

håndtere alvorlige hendelser?
4) Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid?

2. Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til november møtet 2016, og gjennomføres
innenfor en ramme på 450 timer.

Vedlegg:  
Prosjektplan – Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå - Grunnskoler 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ba i møte 21.1.2016, sak 5/16, Romerike Revisjon utarbeide en 
prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innenfor samfunnssikkerhet og beredskap på 
virksomhetsnivå, med tema beredskap i skolen. 

Revisjonen legger frem bestilt prosjektplan for prosjektet i denne saken, se vedlegg. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere kommunens og skolenes 
beredskapsarbeid for å ivareta ansatte og elevers sikkerhet. 
Følgende fire hovedproblemstillinger legges til grunn: 

1. På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på
grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?

2. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for
håndtering av alvorlige hendelser?

3. Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne
håndtere alvorlige hendelser?

4. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid?
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Revisjonen legger opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten blir behandlet på 
kontrollutvalgsmøtet i november 2016. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk 
på omtrent 450 timer på dette prosjektet. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til foreslåtte problemstillinger, fremdriftsplan og anslått 
tidsbruk for prosjektet. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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14/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00037-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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15/16 Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00146-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 15/16 

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

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 2017 – 2020 for Nittedal kommune 

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. I denne saken konsentrerer vi oss om 
forvaltningsrevisjon.  

Kontrollutvalget behandlet sak om overordnet analyse Nittedal kommune – opplegg 
og fremdrift i møtet den 21.1.16, sak 2/16. I denne saken ble det fastlagt en prosess 
og fremdriftsplan, samt at utvalget fikk en presentasjon fra rådmannen av Nittedal 
kommune hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter.    

I denne saken legges det frem en skisse til overordnet analyse. Her er det gitt en 
foreløpig presentasjon av kommunens tjenesteområder. Innspill fra rådmannen er 
også tatt inn. Utkastet legges frem som et grunnlag for en første drøfting i utvalget av 
risikoområder. 

Prosess og fremdrift - justert 

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. 

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

April Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder? 
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Mai Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 
overordnet analyse.  

Juni Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

September Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret.  

 
 

Tilbake til sakslisten   
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16/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00010-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 16/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016
3. Bruttotall for selvkostområdene for regnskapsårene 2013-2015 og vedtatt budsjett 

for 2016.

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem.

Tilbake til sakslisten 
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17/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00011-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 01.03.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 


For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 


utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide en god plan 


gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 


virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 


forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet 


størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den 


overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal 


bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 


kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret 


sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. Analysen 


identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre 


forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i 


Nittedal kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan være å 


invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og gjennomføre 


virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets kontrollaktiviteter, kan 


analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. Analysen gir en god oversikt over de 


viktigste virksomhetsområdene til kommunene med identifikasjon av de største risikoene 


innenfor hvert område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede analyse kan gi 


innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 


prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges fram 


for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og 


oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  


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


forvaltningsrevisjon.   


Begreper og overordnede perspektiver  


Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover at 


den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 


sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 


andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 


kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og 


svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 


For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må 


kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv 


størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de 
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ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 


undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 


virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 


virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  


 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 


 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 


fellesinteresser  


 Bidra til bærekraftig utvikling 


 Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 


 


Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 


I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og dermed 


kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og ledelse, rutiner og 


systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss grad har muligheter til å 


kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som 


truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige områder/virksomheter 


innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt for trusler og dermed risiko for at 


målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunktet kan det på et overordnet nivå være aktuelt å 


vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende fire perspektiver: 


 


1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i hvor 


stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene som legges 


fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og 


offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram 


på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen 


på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 


kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 


nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, 


sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og 


brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse være 


aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller de krav til de ulike 


tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder omfang og kvalitet, og om 


produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte. 


  


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


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 


framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en beredskap 


i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Viktig er også 
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antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha 


betydning for kommunen.  


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


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


Kommunens overordnede mål 
Nedenfor er Nittedal kommunes åtte strategiske styringsmål, de er delt i to kategorier. 


 


Nittedal kommunes 8 strategiske styringsmål er grunnlag og målsetting for all virksomhet i 
kommunen. 
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Samlet oversikt over kommunen 
Nittedal kommunes administrasjon og tjenesteproduksjon er organisert i tre sektorer i tillegg 


til sentraladministrasjonen.  


 


 


 


Kommunens økonomi og sektorovergripende utfordringer 
Av budsjettforslaget for 2016 ser vi at oppvekst og utdanning er den største sektoren.  


 


Kilde: Rådmannen i Nittedal  


389 658


634 458


46 152


73 595


11 859


Totalbudsjett 2016 fordelt på sektor 
Beløp i tusen kr


Helse&Oms


Oppv&Utd


Miljø&Samf*


Stab


Tilskudd eksterne
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Nøkkeltallene i tabellen nedenfor er hentet fra KOSTRA, og viser kommunens økonomiske utvikling i 


perioden 2012 – 2014. 


 


Netto driftsresultat var på 32,6 mill. kroner i 2014. Korrigert for årets- og tidligere års 
premieavvik er netto driftsresultat for 2014 8,4 mill. kroner, noe som utgjør 0,6 % av 
kommunens brutto driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2013 er 21,6 mill. kroner som utgjør 
1,7 %. For å sikre en forsvarlig forvaltning, anbefaler fylkesmannen at netto driftsresultat 
ligger på rundt 3% av inntektene. Nittedal kommune ligger en del under dette målet for 
årene 2012 - 2014. 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) la i sin rapport i 


november 2014 frem en ny vurdering av anbefalt netto driftsresultat for kommunene. Det 


anbefalte nivået på netto driftsresultat for kommunene foreslås til 1,75 % på konsernnivå. 


Konsernnivå inkluderer, i tillegg til kommunen selv, kommunale foretak og interkommunale 


selskaper. Den nye anbefalingen er en reduksjon fra TBUs tidligere anbefaling om et netto 


driftsresultat på 3 %. 


I forbindelse med indikatorer for sunn økonomi er det i kommuneplanen for 2015-2027 
vedtatt at netto driftsresultat bør ligge på 2,5 % for å bidra til egenkapital til investeringer.   


 


Kommunens likviditet fremstår som god. Nøkkeltall for arbeidskapitalen sier noe om evnen 


til å dekke kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapitalen (omløpsmidler – kortsiktig gjeld) var pr 


01.01.2015 på 419 mill. kroner. Likviditetsgraden var på 3,0 og den har vært stabilt god de 


siste årene. 


Kommunens langsiktige gjeld pr 01.01.2015 var på 2,15 mrd. Og økte med 165 mill. i 2014. 


Både for 2014 og 2013 har kommunen betalt mer i avdrag på lånegjeld enn det som er 


minste lovlige avdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7.  
  


Kommunestyret skal behandle rapportene om skolebehov og heldøgns omsorg våren 2016. 


Det skal fattes beslutninger som vil forme Nittedalssamfunnet i lang tid fremover. 


Investeringsbehovet kan nærme seg 2 milliarder kroner eller mer i perioden frem mot 2027. 


Et så høyt investeringsnivå er et stort løft for kommunen, og kommunen må derfor prioritere 


i årene som kommer. 


 


Nittedal kommune har en ambisiøs sentrumsplan. Myndighetene ønsker fortetting rundt 


knutepunkter. Kommunen skal redusere bilbruken og satse på miljøvennlige transportmåter. 


Kirken står ferdig i 2016, og kulturhuset åpner i 2017. Kommunen får også nytt bibliotek. 


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsresultat i prosent av brutto 


driftsinntekter, konsern 2,9 3,9 2,7 3 2,6 1,3 4,2 4,4 2,7 2,9 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto 


driftsinntekter, konsern 15,4 10,3 12,2 7,2 7,2 7,6 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 148,2 160,2 167,2 204,1 210,7 219 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto 


investeringsutgifter, konsern 39,5 26,4 60,7 59,4 63,1 62,2 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 26845 27156 29178 51357 53535 56883 50468 53843 56031 51422 54837 58160
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Mosenteret utvikles, og bygging starter sannsynligvis i 2016. RV4 skal legges om, og sentrum 


skal utvikles videre. Dette innebærer store investeringer, som også vil legge press på 


kommuneøkonomien. 


 


Kommunen hadde 875 årsverk i 2014, med en kvinneandel på 83 %. Antall årsverk er 


tilnærmende likt sammenlignet med 2013. Sykefraværet var på 7,8%. På årsbasis har 


sykefraværet hatt følgende utvikling: 2010: 7,8%, 2011: 8,1%, 2012: 7,4 % og 2013: 7,5 %.  


 


I 2013 var befolkningsveksten på 1,9 %, og for 2014 på 1,4 %.  


 


Framskrivningen viser en betydelig økning i antall barn og unge, med i alt vel 300 flere barn i 


barnehagealder, ca. 700 flere barn i barneskolealder og ca. 200 flere barn i 


ungdomsskolealder. Antall eldre både i aldersgruppen 80-89 år og i gruppen 90+ fordobles. 


Dette vil gi store utfordringer for kommuneøkonomien. 


 


Regjeringen har varslet en plan for håndtering av det store antall asylsøkere som kommer til 


landet. Det er forventet at kommunene vil bli bedt om å bidra blant annet gjennom å 


bosette flere flyktninger enn kommunen gjør i dag. Rådmannen arbeider med en 


gjennomgang av flyktningetjenesten, boligspørsmålet, utvikling av eksisterende tomter mv. 


Rådmannen vil utrede om det skal etableres et boligkontor. 


 


Samfunnet er digitalisert. Kommunen har utarbeidet en digitaliseringsstrategi, og vil i 2016 


arbeide for å finne veien videre både når det gjelder samarbeid med andre, og fokus på 


veivalg. Rådmannen etterlyser nasjonale føringer i forhold til standarder, og ønsker slike 


tiltak velkommen. 


 


Rådmannen peker i sitt innspill til kontrollutvalget på at overordnede utfordringer i 


organisasjonen er: 


 


 IKT – sikkerhetstrussel, prisutvikling, organisering 


 Sykefravær – for høyt 


 Nittedal-eiendom KF – ansvar og utfordringer. Rådmannen peker på at det er noen 
prinsipielle utfordringer knyttet til ansvar og myndighet opp mot Nittedal-eiendom 
KF. 


 
 


Tabell 1: Befolkningsframskrivinger for perioden 2013–2027 fordelt på aldersgrupper. 


                            


  Pr.31.12  0 år  1-5  6-12  13-15  16-19  20-39  40-69  70-79  80-89 90 +  I alt   


 
2013 240 1 577 2 222 976 1 271 5 116 9 131 1 281 492 79 22 385 


 


 
2027 318 1 911 2 916 1 175 1 499 6 231 11 589 1 877 1 095 165 28 777 


 


 Endring: 78 334 694 199 228 1115 2458 596 603 86 6392  


Kilde: Asplan Viak AS 
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Sektorovergripende utfordringer rådmannen peker på i handlingsplanen 2016 – 2019 
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. 
Plansamarbeidet skal ta utgangspunkt i de mulighetene og utfordringene den forventede 
befolkningsveksten vil gi. Arbeidet skal resultere i en Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus, og planlagt vedtatt innen våren 2016. Planen skal legges til grunn for 
kommunal, regional og statlig planlegging. Foreløpig planutkast viser Rotnes som et 
prioritert tettsted. Ved neste kommuneplanrevisjon vil plansamarbeidet ligge som en sterk 
regional føring for areal- og transportplanlegging. 
 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og aldri før har 
Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-25 000 asylsøkere vil 
registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan forventes å øke til over 30 000 i løpet 
av 2016 og kommende år. Blant disse kan det forventes at en høy andel vil få 
oppholdstillatelse i Norge.   
Nittedal kommune vil bli påvirket av denne nye situasjonen. Kommunen avventer en endelig 
anmodning om antall bosettinger i Nittedal for perioden 2016-2019, basert på nye 
prognoser og behovsutredning i UDI, men må være forberedt på en vesentlig økning i antall 
sammenliknet med dagens nivå. I lys av dette er det viktig at Nittedal kommune er proaktiv 
og viser handlingsevne og nytenkning i sitt arbeid med bosetting og integrering av 
flyktninger. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden  
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


Sentraladministrasjonen 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 


 


Kilde: Rådmannen i Nittedal 


33 139 


14 640 


13 453 


12 363 


Budsjettforslag 2016 Stab
Beløp i tusen kr


Administrasjon


Human Resources


Økonomi


IKT
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Sektoren består av følgende enheter:  


 HR (personal og lønn)  


 Økonomi  


 IKT  


 Sekretariat (dokumentsenter og politisk sekretariat)  


 Kommunikasjon og samfunnskontakt  


 Kommuneadvokat  


 
Staben leverer daglig drift innenfor ansvarsområdene de representerer, i tillegg til at 


sektoren leder flere prosjekter.  


For å gi et bilde av status og utfordringer nevner rådmannen blant annet følgende i sitt innspill til 


kontrollutvalget: 


 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. Nittedal kommune står foran store investeringer innen bla 


barnehage, skole og eldreomsorg i årene fremover. 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. 


 Kommunen har vedtatt 8 strategiske styringsmål (tidligere beskrevet). Styringsstrukturen 


er basert på intensjonen i balansert målstyring (balanse mellom oppdrag og ressurser). 


 Sykefraværet i Nittedal kommune er ikke avvikende fra kommuner forøvrig, men 


sykefraværet er for høyt. 


 Utfordringene innenfor IKT-området er mange: 


o Kun moderat kunnskap om IKT totalt sett i kommunen 


o Ikke- bærekraftig organisering i kommunen (utredes første halvår 2016( 


o Mangel på standardiserte applikasjoner 


o Stadig økende sikkerhetstrussel mot digitale systemer 


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


 Det er vedtatt 3 hovedmål for økonomistyringen i kommuneplanen som vil være en 


hovedutfordring for kommunen å oppfylle: 


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


o Egenkapitalandel for investeringer på 25 % 


o Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntektene 


 Internkontroll innenfor økonomiområdet foretas gjennom aktive og passive tiltak. 


Kommunen har systematisk internkontroll innenfor økonomi som blant annet: 


o Egenkontroll og enhetskontroll av lønn 


o Tilgangsstyring i applikasjoner 


o Tilgangsstyring til bygg og kontorer 


o Systematisk avvikling av kontantkasser 


o Overgang til efaktura og ehandel  


o Definert overordnet fagansvar til regnskapsavdelingen og innkjøpsavdelingen         
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Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Oppfølging av vedtak.  


 


Oppvekst og utdanningssektoren 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 


 


Kilde: Rådmannen i Nittedal 


 


Sektoren 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  


6 024 12 490 


238 628 


35 605 


310 671 


31 040 


Budsjettforslag 2016 Oppvekst og utdanning
Beløp i tusen kr


Komm.sjef/Felles


PPT


Barnehager og
forebyggende tjenester


Barnevern


Grunnskolene


Kultur
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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  


 


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. 


KOSTRA tall – fra oppvekst og utdanningssektoren 


 


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale 


netto driftsutgifter, konsern 19,2 18,9 20,6 15,8 15,6 16,1 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,4 93 93,4 91 91,1 91,4 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern 11408 11281 11655 11809 11721 11601 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, 


konsern 185228 196869 215374 159724 164826 174141 152645 159705 167698 158382 163387 174907


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall


Nittedal kommune
0233 


Nittedal


0233 


Nittedal


0233 


Nittedal


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


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


samlede netto driftsutgifter, konsern 29,2 27,1 27,1 24,6 24,2 23,9 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per 


innbygger 6-15 år, konsern 85843 84669 86987 88568 91177 92919 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6 6,1 5,6 7,9 7,7 7,6 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 14,3 14 13,5 17,9 17,4 17,3 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 


per elev, konsern 92770 93334 97524 97367 100985 104156 93789 97502 100316 104355 108024 111825
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Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogrammet 2016 – 2019 
Barnehagene 


 Andelen ansatte i barnehagene med barnehagelærerutdanning er lavere enn 
gjennomsnittet i landet for øvrig. Utviklingen har vært positive 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. 


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 


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 


barnevernstjenesten, konsern 4545 5496 6310 6359 6620 7321 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 4,2 4,1 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 49,2 49,3 41,7 : : : : : : 48,2 43,4 44,3
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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. 


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. 


 


 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 
 
Kontrollutvalget har ikke gjennomført noen undersøkelser innenfor denne sektoren. 
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Helse og omsorgssektoren 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 


 


Kilde: Rådmannen i Nittedal 


 
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. 


6 373 


53 881 


46 155 


29 081 


94 575 


70 625 


88 968 


Budsjettforslag 2016 Helse og omsorg 
Beløp i tusen kr


Komm.sjef/Felles


Tildeling


Helse


NAV


Institusjon


HFR


Mangfold & inkl.
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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 


 


KOSTRA tall – fra helse og omsorgssektoren 


 


 
Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogrammet 2016 – 2019 
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. 


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 


kommunehelsetjenesten, konsern 1637 1963 2062 1813 1909 2018 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 


konsern 3,8 4,4 4,5 4 4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, 


konsern 113 217 201 132 152 154 172 205 213 139 150 163


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


konsern 1913 2224 2334 2204 2322 2448 2167 2296 2416 2622 2740 2923


F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 24,8 25,4 26,5 30,8 30,1 30,8 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og 


omsorgstjenester, konsern 343904 372895 418723 364008 376417 395712 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 295 291 287 323 320 315 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 


omsorgstjenester 16,1 15,1 15 16,9 17 17 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 18,2 17,2 15,8 16,6 16,8 16,9 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4


G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern 2,5 2,5 2,6 4 4,2 4,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 1,6 1,6 1,6 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 43463 40078 43862 : : : : : : 39712 38294 40312


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall


Nittedal kommune
0233 


Nittedal


0233 


Nittedal


0233 


Nittedal


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKG13 


Kostragru


ppe 13


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


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


konsern 306 218 217 446 478 444 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, 


konsern 18,4 12,2 11,5 15,8 15,5 13,8 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 


18-66 år 482 294 364 529 521 551 299 327 388 449 450 483
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 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. 
 
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 
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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 fått opsjon på å kjøpe en egnet tomt og vil igangsette en 
utredning av et tilbud i 2016. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Personalressurser i pleie, 


rehabilitering og omsorg.  


 


Miljø og samfunnsutvikling 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 


 


Kilde: Rådmannen i Nittedal 


6 328 


5 709 


34 115 


Budsjettforslag 2016 Miljø og samfunnsutvikling
Beløp i tusen kr


Komm.sjef/Felles


Plan, byggesak og
geodata


Kommunalteknikk
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Ansvarsområder for sektoren 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  


 Samferdsel  


 Uteanlegg og utendørs idrettsanlegg  


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


 
 


Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogrammet 2016 – 2019 
Det er også innenfor miljø- og samfunnsutviklingssektoren et betydelig press på alle 
tjenesteområder, blant annet som en konsekvens av befolkningsvekst og høy byggeaktivitet. 
Nye prosjekter krever nye investeringer, samtidig som det er et etterslep i vedlikeholdet av 
gammel infrastruktur. Følgende utfordringer vil særlig prege sektoren i 2016 og 
fireårsperioden fremover: 
 
Omlegging av RV4 i sentrum og videreutviklingen av nye Nittedal sentrum. Første trinn i 
sentrumsutviklingen er realisering av kirke og kulturhus, dette er godt i gang allerede i 2015. 
For å komme til trinn 2 og bygge ut nye Nittedal sentrum er vi avhengig av å legge om 
dagens RV4 i en sløyfe mot øst på ca. 800m. Dette området må stabiliseres og flomsikres, 
det må foretas regulering og eiendomserverv og avtaler med utbyggere. Finansiering uten 
bistand fra Oslopakke 3 eller staten vil være en utfordring. Et slikt arbeid vil gå over flere år. I 
tillegg til at området må flomsikres er det viktig elva har et naturlig og godt løp også i 
flomsituasjoner, og at det er buffersoner langs elva. 
 
Høy befolkningsvekst gir et stort antall byggesaker, mange nye reguleringsplaner og forslag 
til omreguleringer. I den sammenheng er det viktig å sikre differensiert boligbygging med 
særlig vekt på boliger for eldre, førstegangsetablerere, flyktninger og vanskeligstilte. 
 
Antallet nye grunneiendommer og oppretting av nye seksjoner har vært forholdsvis stabilt 
de 3 siste årene. De fleste seksjonene som opprettes er med seksjonerte uteareal, det vil si 
at det må holdes oppmålingsforretning og måles på lik linje som ved oppretting at en 
grunneiendom. Tendensen er at feltutbygging i større grad enn tidligere blir seksjonerte med 
uteareal enn opprettet med egne gårds- og bruksnummer. Oppretting av grunneiendom og 
seksjonering behandles etter to forskjellige lovverk, matrikkelloven og 
eierseksjoneringsloven. Dette gir kommunen visse utfordringer i gebyrfastsettelse, 
inntektberegning og etterarbeid/oppfølging. I samme periode er det kun opprettet ett nytt 
festenummer. 
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Saksbehandlingstiden for byggesaker fortsetter å holde seg på et lavt nivå, godt innenfor de 
rammer loven har satt mtp. saksbehandlingstid. Dette gjelder også for delesaker og 
reguleringssaker. Vi har noen utfordringer med tidsfrister på oppmåling, dette gjelder 
enkeltsaker. De fleste blir behandlet innen fristene. Utfordringen for byggesaksavdelingen er 
å redusere antall klager på vedtak og på gebyr. I tillegg er det viktig å ha mer tilgjengelig 
informasjon samt yte veiledning til innbyggerne i forhold til de endringer og forenklinger 
som er foretatt i plan- og bygningsloven. Det ventes stor pågang i behovet for veiledning for 
tiltak unntatt søknadsplikt. 
 
Rekruttering av kompetent personell med høyere teknisk utdannelse er en utfordring. Det 
utdannes for få ingeniører, og vi kjemper om arbeidskraften med konsulentkontorene, som 
har gode betingelser, og med nabokommunene. I løpet av 2015 har vi allikevel klart å 
rekruttere flere dyktige medarbeidere innen denne yrkesgruppen. 
 
Etterslep på vedlikehold av samferdsel, vann og avløp er en felles utfordring for alle 
kommuner i Norge. Det satses nå på vann og avløp gjennom egne planer og prosjekter. For 
samferdsel er det status quo på vedlikeholdsnivået. For veiene, mens det er en satsning på 
vedlikehold av bruer. 
 
Nittedal Brannvesen ble innlemmet i Nedre Romerike Brannvesen fra 01.01.14. Kommunen 
vil få en innsparingseffekt over tid da kostnadene skal utjevnes over en 10 årsperiode. For de 
første årene vil kommunen få en kostnadsøkning da utgangsbudsjettet for det nye NRBR ble 
godkjent etter forrige budsjett ble lagt. 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


 
Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Anskaffelse og 
kontraktsoppfølging i teknisk enhet. 
 


Dialog med rådmann 
Fra kontrollutvalgsmøtet 21.01.16 og innspill fra rådmannen i forbindelse med plan for 


forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017-2020: 


Utfordringer – Helse og omsorg 


 Flyktningsituasjonen 


 Økte behov som følge av befolkningsvekst 


 Stort press på hjemmetjeneste  


 Sikre differensiert boligbygging for å de svakeste, eldre og førstegangsetablerere 


 Stort antall innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal etablere seg og ut i 
arbeidslivet 


 Sikre prioritering og samordning av ressurser til forebyggende arbeid 


 Usikkerhet rundt konsekvenser av samhandlingsreformen innen rehabilitering, 
psykisk helse og rus 


 Usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet og behov for sosialhjelp 
Utfordringer – Oppvekst og utdanning 
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 Økt antall innbyggere gir økte behov 


 Barnehage 
o Lavere andel ansatte med barnehagelærerutdanning enn landet 
o Økning i barn med behov for spesialpedagogisk hjelp 


 Helsestasjon og barnevern 
o Lav grad av digitalisering 


 Grunnskole 
o Ivaretakelse av elever med adferdsvansker og emosjonelle vansker 
o Lavere lærertetthet enn landet på 1.-4. trinn og 8.-10.trinn 
o Forskjeller i læringsresultater mellom skoler og mellom år 
o Svakere resultater på 5. og 10. trinn enn gjennomsnitt for Oslo og Akershus 


 Pedagogisk psykologisk tjeneste 
o Flere barn og unge har utfordringer med psykisk helse 


Felles risikovurdering helse og omsorg og oppvekst og utdanning 


 Uforutsigbarhet knyttet til ressursbehov – både antall brukere og brukernes behov 


 Budsjettering for å ivareta vekst i befolkningen 


 Utfordrende å sikre rett tjeneste/kompetanse til rett bruker til riktig tid 


 Statlige satsinger gjennom tilskuddsordninger 


 Utfordrende å sikre gode medvirkningsprosesser 


 Utfordrende å gjennomføre utredningsarbeid som sikrer rett tjeneste til rett bruker 


 Utfordrende å sikre riktig kompetanse med økte krav 
Miljø og samfunnsutvikling 


 Skape nytt Rotnes sentrum 


 Eierstyring 


 Flomproblemer knyttet til økt nedbør 


 Befolkningsvekst 


 Folkehelseutfordringer 
o Livsstilssykdommer og psykisk helse 
o Unge som faller utenfor arbeidsmarkedet 


 Næringsutvikling – gjøre Nittedal attraktiv nok 
Teknisk infrastruktur 


 Rv4 – høy trafikk, Hagantunnelen, støy- og barriereeffekter spesielt knyttet til 
sentrum 


 Gjøvikbanen – kapasitetsutfordringer 


 Vann og avløp 
o Tilkobling til NRA 
o Rehabilitering avløpsledninger 


 Gang- og sykkelveier 


Dialog med ordfører 
…. 
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Folkehelse 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. 


Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som 


bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i 


videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle 


innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. 


Nittedal kommunes folkehelsearbeid skal bidra til å fremme helse i befolkningen, og 


redusere sosiale helseforskjeller. Kommunens ansvar kan beskrives som en kombinasjon av 


universelle tiltak og tiltak som retter seg mot hele befolkningen, og målrettede tiltak mot 


utsatte grupper. Arbeidet må være helhetlig, og folkehelseperspektivet skal derfor være en 


grunnleggende premiss i all kommunal planlegging. 


I likhet med resten av landet er livsstilssykdommer og psykiske helseutfordringer de store 


utfordringene. Rådmannen er spesielt bekymret for unge som ikke kommer inn på 


arbeidsmarkedet, og som i tillegg har utfordringer med rus og sin psykiske helse. 


Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske 


kommuner(www.fhi.no). Tabellen (vedlegg 4) viser hvordan Nittedal ligger an sammenlignet 


med Akershus og med resten av landet på en rekke indikatorer som er relevante for 


folkehelsen. Noen av indikatorene er helsestatistikk, som f.eks. sykehusinnleggelser, antall 


hoftebrudd etc. Andre indikatorer viser status på forhold man vet påvirker folkehelsen, som 


f.eks. arbeidsledighet eller andre sosiale og økonomiske faktorer. 


 


Miljø 
Et rent miljø er helt grunnleggende for å ivareta kommunen. Både kommunal aktivitet og 
innbyggernes og besøkendes adferd har miljømessige konsekvenser. Det trengs en 
holdningsendring, miljøarbeid må dermed utføres langs mange dimensjoner.  
Befolkningsveksten i Nittedal og klimaendringene er de største utfordringene for miljøet. 
Kommunen må håndtere flere boliger og mer trafikk både innad og gjennom kommunen. 
Forventede klimaendringer krever investeringer og planlegging for å gjøre kommunen i 
stand til å møte mer ekstremvær, og de følger det får i form av mer erosjon, mer flom etc.  
For å lykkes i arbeidet med miljøspørsmål må kommunen ha en helhetlig tilnærming og hele 


kommunen må ansvarliggjøres. Miljøspørsmål må være et grunnleggende premiss i all 


planlegging. I handlingsprogrammet 2016-2019 peker rådmannen på at Kommunens største 


utfordring i årene som kommer er knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, bedret 


vannkvalitet i Nitelva og ivaretakelse av naturens mangfold. 
 


Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og 
endrede trusselbilder knyttet til uhell, ulykker og kriminell adferd.  
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 


geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 


samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap 
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av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for sikkerhet og beredskap 


omfatter kommunen som myndighetsutøver innenfor sitt geografiske område, som virksomhet 


og som pådriver overfor andre aktører. 
 


Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på Samfunnssikkerhet og 


beredskap på virksomhetsnivå: skole. Denne rapporten vil bli behandlet høsten 2016.  


 


Hva mener innbyggerne/brukerne? 
I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplan 2015-2027 for Nittedal gjennomførte 


selskapet Asplan Viak en innbyggerundersøkelse for kommunen. 


Undersøkelsen var utformet med tanke på å få brede tilbakemeldinger på kommunens 


ansvarsområder, men også på livskvalitet og trivsel generelt i Nittedal. Gjennom 


undersøkelsen har nærmere 900 av kommunens innbyggere gitt tilbakemeldinger, innspill og 


gitt sin mening om alt fra skoler, barnehager, miljø og arbeidsmarked, til handelstilbud og 


identitet. Deltakelsen i undersøkelsen var god, og 500 benyttet feltene med åpne spørsmål 


til å si sin mening. Resultatet av denne innbyggerundersøkelsen er en omfattende rapport på 


67 sider, men det er laget et sammendrag til undersøkelsen som er vedlagt i vedlegg 2. 


 


Direktoratet for forvaltning og IKT utfører landsomfattende undersøkelser av forvaltningen i 


Norge. Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion 


på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 


prosent av disse svarte. Undersøkelsen er gjennomført for tredje gang, og den er Norges 


mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige 


tjenester og om det å bo i Norge.  


Innbyggerundersøkelsen 2015 var todelt og inneholder resultatet av hva innbyggerne mener 


og hva brukerne mener. Resultatet fra hva brukerne mener er vedlagt i vedlegg 3. 
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Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
Her fyller kontrollutvalget inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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Vedlegg 1 - Utvalgte KOSTRA-tall for Nittedal kommune 


 


Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for 


utvalgte kommunale formålsbygg - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av 


samlede netto driftsutgifter, konsern 8,2 8,1 8,3 8,4 8,4 8,5 9,5 9,6 9,7 8,6 8,5 8,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 


per kvadratmeter., konsern 1043 1099 1159 930 960 993 956 999 1007 891 912 955


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 


per kvadratmeter, konsern 145 130 207 79 91 92 82 94 89 74 86 86


Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i 


prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 36,5 52,2 56,5 40,5 40,1 39,9 42,8 43,1 39 42,1 41,7 40,4


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og 


adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,9 3,9 2,7 3 2,6 1,3 4,2 4,4 2,7 2,9 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 15,4 10,3 12,2 7,2 7,2 7,6 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 148,2 160,2 167,2 204,1 210,7 219 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 39,5 26,4 60,7 59,4 63,1 62,2 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 26845 27156 29178 51357 53535 56883 50468 53843 56031 51422 54837 58160


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Befolkningsdata pr. 31.12.2014


Folkemengden i alt 21971 22385 22706 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 49,9 49,8 49,7 50,1 50,1 50 50 50,1 50 49,7 49,7 49,6


Andel menn 50,1 50,2 50,3 49,9 49,9 50 50 49,9 50 50,3 50,3 50,4


Andel 0 åringer 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 7 7 6,7 6,3 6,3 6,1 6,7 6,6 6,5 6,2 6,1 6


Andel 6-15 år 14,5 14,3 14,4 12,6 12,5 12,5 13,6 13,5 13,5 12,6 12,4 12,4


Andel 16-18 år 4,3 4,4 4,3 4 4 3,9 4,1 4 4 4 4 4


Andel 19-24 år 7 7,1 7,2 7,9 7,8 7,8 7,2 7,2 7,1 8 7,9 7,9


Andel 25-66 år 55 54,6 54,7 54,7 54,6 54,5 55 54,8 54,7 54,4 54,2 54,2


Andel 67-79 år 8,5 8,9 9,1 9 9,5 9,8 8,6 9 9,4 9,3 9,7 10,1


Andel 80 år og over 2,5 2,6 2,7 4,3 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 4,5 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 12,3 11,8 11,6 12 11,9 11,8 11,9 11,7 11,5 11,1 11 11


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1 1,2 1,3 1,9 1,8 1,7 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,7


Andel uførepensjonister 16-66 år 6,8 6,7 6,4 8,9 8,7 8,9 6,4 6,3 6,3 9,4 9,3 9,4


Andel enslige innbyggere 80 år og over 59,8 59 58,1 64,1 63,9 63,3 61,6 61,3 60,8 65,2 64,8 64,4


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,9 82,8 82,8 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 10,7 10 9,1 11,4 11 10,8 11,3 10,8 10,7 11,3 11 10,8


Døde per 1000 innbyggere 5,7 5,6 5,1 8,1 7,8 7,6 7 6,6 6,5 8,5 8,3 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 73,5 68,7 65,7 62,2 61,9 61,1 78,1 77,9 75,3 59,5 59,2 58,1


Utflytting per 1000 innbyggere 55,1 55 55,8 51,1 52,6 52,3 64,4 65,8 63,9 50 51,4 51,3


Samlet fruktbarhetstall 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8


Andel innvandrerbefolkning 13,2 14,1 15 13,8 14,5 15,2 16,1 17 17,9 11,8 12,6 13,2


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 11,2 12,1 13,7 15,4 16,4 17,6 15,9 17 18,4 13,2 14,4 15,5


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 10,6 11,5 13,4 15 16,1 17,2 15,5 16,5 18 12,8 14 15,2


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 10,6 11,6 12,8 13,6 14,4 15,3 14 14,9 15,9 11,3 12,3 13,1


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 90,3 90,7 91,3 87,8 88,3 88,5 88 88,3 88,5 75,7 76,7 77,1


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,5 7,1 7,1 6,4 6,3 6,4 6,1 6,1 6,1 7,4 7,3 7,3


Andel arbeidsledige 15-29 år 1,5 1,6 2,6 2,3 2,5 2,4 1,7 2 1,9 2,1 2,3 2,2


Andel arbeidsledige 30-74 år 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av 


bostedskommunen 57,4 57,9 58 31,1 32,1 32,4 52,4 52,7 53,1 28,9 29,3 29,7


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 19,2 18,9 20,6 15,8 15,6 16,1 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,4 93 93,4 91 91,1 91,4 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, 


konsern 11408 11281 11655 11809 11721 11601 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 


barnehage, konsern 185228 196869 215374 159724 164826 174141 152645 159705 167698 158382 163387 174907


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  i 


prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 29,2 27,1 27,1 24,6 24,2 23,9 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per 


innbygger 6-15 år, konsern 85843 84669 86987 88568 91177 92919 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6 6,1 5,6 7,9 7,7 7,6 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 14,3 14 13,5 17,9 17,4 17,3 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 


223), per elev, konsern 92770 93334 97524 97367 100985 104156 93789 97502 100316 104355 108024 111825


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, 


konsern 1637 1963 2062 1813 1909 2018 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 


konsern 3,8 4,4 4,5 4 4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, 


konsern 113 217 201 132 152 154 172 205 213 139 150 163


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


konsern 1913 2224 2334 2204 2322 2448 2167 2296 2416 2622 2740 2923


F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale 


netto driftsutgifter, konsern 24,8 25,4 26,5 30,8 30,1 30,8 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og 


omsorgstjenester, konsern 343904 372895 418723 364008 376417 395712 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 295 291 287 323 320 315 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 


omsorgstjenester 16,1 15,1 15 16,9 17 17 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 18,2 17,2 15,8 16,6 16,8 16,9 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4
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Nittedal kommune Nittedal Nittedal Nittedal


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern 2,5 2,5 2,6 4 4,2 4,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 1,6 1,6 1,6 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 43463 40078 43862 : : : : : : 39712 38294 40312


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, 


konsern 4545 5496 6310 6359 6620 7321 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 4,2 4,1 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 49,2 49,3 41,7 : : : : : : 48,2 43,4 44,3


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale 


netto driftsutgifter, konsern 2,3 2,5 2,5 3,9 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 959 936 921 678 685 756 671 679 712 819 831 915


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 221884 220526 217854 125447 126361 140749 153814 156046 166350 96050 98035 108772


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern -0,4 0,9 -0,2 -0,1 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 13 14 14 19 20 19 14 14 14 20 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - 


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


konsern 306 218 217 446 478 444 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, 


konsern 18,4 12,2 11,5 15,8 15,5 13,8 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 


18-66 år 482 294 364 529 521 551 299 327 388 449 450 483


U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 608 708 570 907 814 732 946 887 792 966 923 831


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto 


driftsutgifter, konsern 1,1 1,3 1 1,4 1,2 1,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1
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Vedlegg 2 – innbyggerundersøkelse Nittedal kommune (sammendrag) 
 


Asplan Viak har vært engasjert av Nittedal Kommune for å bidra i arbeidet med å utforme ny 


kommuneplan. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse, og alle som 


ville kunne fylle ut skjemaet. Skjemaet var tilgjengelig i perioden 1-29.april 2014.Spørreskjemaet 


inneholdt både spørsmål med gitte svaralternativer og åpne spørsmål der respondentene selv kunne 


formulere sine svar. 


Gjennom undersøkelsen har over 856 personer som bor i Nittedal nå gitt tilbakemeldinger, innspill og 


sin mening om alt fra skoler, barnehager, miljø, arbeidsmarked, til handelstilbud og identitet. I tillegg 


har 20 personer som oppgir at de har bodd i Nittedal tidligere svart på skjemaet. Nærmere 70 


prosent av de som svarte på skjemaet har bodd i kommunen over 10 år eller hele livet, og 65 prosent 


oppgir arbeid som hovedbeskjeftigelse, 12 prosent er elever i grunnskole og 11 prosent er elever på 


videregående skole. Det er noen flere kvinner enn menn som har svart, og det er en høyere andel 


blant de som har svart på undersøkelsen som har lang utdanning enn for befolkningen som helhet i 


Nittedal. De fleste som har svart på undersøkelsen er enten gift eller samboer, og 64 prosent bor i 


husholdninger med 3 til 5 personer. I husholdninger med 3-5 personer er det flest som oppgir en 


samlet inntekt på mellom 701 000 og 1,5 millioner kroner. 


Det er kun 18 personer som har svart at de mottar personlige tjenester fra kommunen, og dette 


antallet er for lavt til at vi kan si noe sikkert om hvordan de opplever kvaliteten på tjenestene. På 


spørsmål om det er noe innbyggerne savner i kommunens tjenestetilbud var det størst etterspørsel 


etter ulike idrettsanlegg, barnehage tilbud og ulike tilbud innen helse, altså tilbud som vil ha mange 


brukere. 


Når det gjelder kriterier for valg av barnehage, svarer over 53 prosent at kort veg fra egen bolig til 


barnehagen er viktigst, og barnehagens satsingsområder som nest viktigst. Under «annet» viser 


mange svar at ansattes holdning og kompetanse, samt åpningstider også anses som viktig av en del. 


Det er generelt gode tilbakemeldinger på barneskolene i kommunen, og litt mindre positive til 


ungdomsskolene. Når det gjelder videregående skole, skårer den lavere enn en kunne forvente. Det 


er små skiller mellom de ulike skolekretsene. Det var mange åpne svar til spørsmål om skole og disse 


er gjengitt i vedlegget til rapporten. 


På spørsmål om hvilke aktiviteter innbyggerne mener det er viktig at finnes i kommunen, er det 


alternativene svømmehall, ungdomsklubber og fotballbaner som rangeres høyest. Undersøkelsen 


viser også at innbyggerne er fornøyd med tilbud av matbutikker og idrett, mens de er langt mindre 


fornøyd med tilbud av butikker innen klær, sko og annet vareutvalg. 


På spørsmål om hva innbyggerne mener Nittedal kommune lykkes med, er det flest gode 


tilbakemeldinger på idrett, skole og kultur. Når det gjelder spørsmål om hva Nittedal kommune ikke 


lykkes med, så er det flest negative tilbakemeldinger på vei, skole og butikker. For skole er det altså 


både mange positive og mange negative tilbakemeldinger, hvilket viser at dette er et område som 


engasjerer. Når innbyggerne får spørsmål om hva som kan bli bedre i Nittedal så er det flest 


Oppføringer på butikker og kjøpesenter, kollektivtilbud og kafeer og spisesteder. 


Det er 177 personer som er elever i grunnskole eller videregående skole som har svart på 


undersøkelsen, og av disse deltar 158 i ulike fritidsaktiviteter. Treningssenter er den mest vanlige 


fritidsaktiviteten, deretter føler fotball, ungdomsklubb og ulike ski-aktiviteter. Av de 11 prosent som 


ikke deltar på noen fritidsaktiviteter er det høyest andel som bor i Slattum og Rotnes. 
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Blant voksne er idrett, fagforening og foreldreaktiviteter ved skolene de tre vanligste aktivitetene 


som oppgis. Voksne har «treningssenter» som 5.vanligste aktivitet, mens den skåret høyest blant 


ungdom. Blant voksne er det flest som er medlem i treningssenter og fagforening og turistforening, 


mens bondelag, teater og riding dominerer blant frivillige aktiviteter. Når det gjelder aktiviteter som 


tillitsvalgt dominerer idrett og skole. 


62 prosent av de som svarte på undersøkelsen mener det er svært viktig at kommunen ivaretar natur 


og miljø i nærområdet. Det var en høyere andel kvinner enn menn som mente dette var viktig. Videre 


var det en lavere andel i alderen 10-25 år som prioriterte miljø høyt sammenliknet med eldre 


aldersgrupper. Når det gjelder hvilke saker innen miljø som er viktige, rangeres bedre kollektivtilbud 


og lett og god tilgang til naturen høyest, mens ren luft kommer på tredje plass. 


Nesten 50 prosent av de som har svart på undersøkelsen omtaler seg selv som Nittedøl, 26 prosent 


sier de er fra Oslo eller Osloområdet, mens 23 prosent kaller seg Hakadøler. På åpent spørsmål om 


hvilke egenskaper som karakteriserer Nittedøler, så er det «Glad i naturen», sporty, aktiv, engasjert 


og ord forbundet med dette som har flest oppføringer. 


Når det gjelder trivsel, så ble innbyggerne spurt om hvor godt de trives i Nittedal, på en skala fra 1 til 


6, der 1 var svært dårlig og 6 var svært godt. Det ser ut til at de som har svart på undersøkelsen jevnt 


over trives godt i Nittedal, i underkant av 70 prosent gir skår 5 eller 6 på spørsmålet. På spørsmål om 


Nittedal oppleves som et inkluderende samfunn gis det noe lavere skår. Det er om lag 6 prosent som 


oppfatter Nittedal som «svært inkluderende», mens vel 80 prosent av svarene samler seg rundt skår 


3,4 og 5. 


Ser vi på alder og hvor lenge de ulike aldersklassene sier de regner med å bli boende i Nittedal, så er 


det i aldersgruppene under 20 år vi finner størst andel som svarer at de vil bli boende til de begynner 


å studere. Andelen som sier de regner med å bli boende i kommunen resten av livet, øker jo eldre 


respondentene blir. 


På spørsmål om hvordan innbyggerne oppfatter omdømmet til Nittedal, så er det en positiv overvekt 


av skår, 4,5, og 6 både på spørsmål om rangering av omdømme blant de som bor i kommunen og de 


som bor utenfor kommunen. Generelt ser det ut til at respondentene tror at Nittedal har et litt 


dårligere omdømme blant sine egne innbyggere enn blant folk som bor utenfor Nittedal, men 


differansen er svært liten. 


74 prosent av de som svarte på undersøkelsen vil anbefale Nittedal som bosted for venner og 


bekjente og andelen som vil anbefale kommunen for andre er størst blant de som oppgir en høy grad 


av trivsel. Det var 460 som svarte på åpent spørsmål om grunner til å anbefale Nittedal og her fikk 


nærhet til marka og naturen og at det ligger nær Oslo høy rangering. Grunner til ikke å anbefale 


Nittedal var det 67 personer som gav tilbakemeldinger på, og her var skole og boligpriser to faktorer 


som ble oppgitt. 


Arbeidsmarkedet i Nittedal preges av en høy andel pendlere. Nesten to tredjedeler av de som er i 


arbeid pendler ut av kommunen. I undersøkelsen ble det spurt om hvordan en oppfatter 


arbeidsmarkedet i kommunen, for ufaglærte, fagutdannede og høyere utdannet arbeidskraft. Om lag 


halvparten svarte «vet ikke» på dette spørsmålet, hvilket tyder på at det lokale arbeidsmarkedet er 


lite kjent. Blant de som svarte på spørsmålet gis det litt bedre tilbakemelding på arbeidsmarkedet for 


faglært arbeidskraft enn for ufaglærte og høyt utdannede. 


53 prosent av arbeidstakere i undersøkelsen er pendlere, og blant disse er det respondenter fra 


husstander med god eller høyere inntekt som dominerer. På spørsmål om hvor fornøyd de er med å 
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pendle, er det 56 prosent som gir en skår på 4,5 eller 6 på dette spørsmålet, med størst andel svar 


(32 prosent) på skår 4. 
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Vedlegg 3 – DIFI’s innbyggerundersøkelse 2015 – Hva mener brukerne 
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Vedlegg 4 – Folkehelseprofilen 2014 for Nittedal kommune 
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2015. 


Nye indikatorer i 2016:
• Valgdeltakelse ved valget i 2015 
• Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen 
• Overvekt inkl. fedme fra nettbasert sesjon
• Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå         
  (figur på midtsidene)


Noen trekk ved kommunens folkehelse


Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Indikatorene 
tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk må også tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.


Befolkning
• Valgdeltakelsen i kommunen var høyere enn i landet som helhet ved 


kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i 


landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal 
medianinntekt.


Miljø
• Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende 


resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere 
enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det 
tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av befolkningen som får vann 
fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.


• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er veldig eller ganske mye 
plaget av ensomhet, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er 
hentet fra Ungdata-undersøkelsen.


• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med 
lokalmiljøet, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra 
Ungdata-undersøkelsen.


Skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er høyere enn i landet som helhet, 


men kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er 
hentet fra Elevundersøkelsen.


• Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået. Frafall er likevel en 
viktig folkehelseutfordring også for mange kommuner som ligger bedre an enn 
landet. På midtsidene kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med 
foreldrenes utdanningsnivå.


Levevaner
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten 


eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er ikke entydig forskjellig fra 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.


• Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være lavere enn i landet som 
helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år).


Helse og sykdom
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste 


utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig 
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på 
sosiale helseforskjeller i kommunen. Les mer om sosial ulikhet på midtsidene.


Nittedal
     FOLKEHELSEPROFIL 2016
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt 
ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Ulikhetene varierer i tid og 
mellom ulike geografiske områder, og det forteller 
oss at det er mulig å redusere dem.


Sosiale ulikheter i helse vil si at vi ser systematiske 
helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. 
Forskjellene er uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som 
kosthold og røyking. De finnes i de fleste fylker og kommuner, 
men siden størrelsen på ulikhetene varierer, vet vi at det er 
mulig å redusere dem. 


Helseforskjellene danner som regel en jevn gradient gjennom 
befolkningen. En gradient kan ses på som en stige og vil si at 
litt bedre sosioøkonomisk status gir (statistisk sett) litt bedre 
helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller 
fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt 
bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder når vi ser 
på sammenhengen mellom helse og utdanning; jo lengre 
utdanning, jo bedre helse. 


Dersom vi skal utjevne helseforskjellene, må vi ha hele 
befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til 
mange. 


Tiltak kan være ment å treffe alle og gi mest nytte til de som 
har størst behov, men dersom en ikke undersøker og sikrer 
dette i den praktiske gjennomføringen kan resultatet bli at man 
forsterker i steden for å utjevne helseforskjeller. 


Vi kan se på helsen som endepunktet i en årsakskjede hvor 
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi 
sammen med miljøforhold, levevaner og, til slutt, 
helsetjenester påvirker helsen. 


Tiltak for å bedre helse og utjevne helseforskjeller kan settes 
inn på alle leddene i denne årsakskjeden. Nøkkelen til å 
redusere helseforskjellene ligger ikke i noen få enkelttiltak, 
men i sammensatt innsats. 


Figur 1. Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse.


                                                         
Utjevning av sosiale helseforskjeller: 
ikke bare hva vi gjør, men også 
hvordan   


Innsatsområder for utjevning
Figur 1 illustrerer eksempler på aktuelle innsatsområder for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Første del av figuren 
omfatter innsatsområder for å redusere ulikhet i 
grunnleggende sosiale forhold. Videre kan man rette 
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre 
fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte virker inn på 
helsen. Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan 
demme opp for ulikheter skapt tidligere i årsakskjeden og at 
innsats på dette området også er aktuelt for å oppnå likeverdig 
helse.


Tiltak på det første leddet gir potensielt stor gevinst fordi det 
kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot 
«årsakene til årsakene».  


Figur 2 viser forventet levealder i tre utdanningsgrupper. 
Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet. 
Utdanningsforskjellene i dødelighet, og dermed forventet 
levealder, kan betraktes som sluttsummen av mange små og 
store faktorer gjennom hele livsløpet. 


Virker dagens tiltak?


For å utjevne sosiale helseforskjeller trenger vi ikke 
nødvendigvis nye tiltak, men vi trenger å se på  
fordelingseffektene av det som allerede gjøres. Noen 
spørsmål som det kan være nyttig å reflektere over, er:


• Kan innsatsen eller tiltaket slå ulikt ut for ulike grupper?


• Er det økonomiske, sosiale eller fysiske barrierer som             
  gjør at ikke alle kan nyttiggjøre seg tiltaket eller tjenesten?


• Krever bruk av tiltaket eller tjenesten spesielle kunnskaper     
  eller ressurser som er ulikt fordelt i befolkningen?


Når man skal svare på disse spørsmålene er kunnskap om 
målgruppen og forhold i lokalmiljøet avgjørende. Eksemplene 
på neste side illustrerer hvordan et tiltak kan bli sosialt ulikt 
fordelt dersom det er opp til den enkelte å skaffe seg et gode.  


Noen av eksemplene er basert på forskningsfunn og 
evalueringer, mens andre er lokale tiltak som ikke har vært 
evaluert.  
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Eksempler: faktureringsrutiner, skolefrukt og 
leksehjelp


Lavinntektshusholdninger har større problemer med 
uforutsette regninger enn andre. En del kommunale avgifter 
og gebyrer faktureres ofte på årlig eller halvårlig basis og kan 
dermed komme som en stor og kanskje uforutsett utgift for en 
del husholdninger. Noen kommuner har endret 
faktureringsrutinene slik at man kan fakturere månedlig.   


Tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og liknende tiltak kan 
gjøre det lettere for alle barn å delta på fotballtrening, 
kulturskole eller andre aktiviteter uavhengig av familiens 
ressurser. Figur 3 viser hvor mange dette kan ha betydning for 
i din kommune. Figuren viser andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Tallene vises også for fylket og 
landet som helhet.


En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å 
redusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og 
usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører 
derimot til større sosiale forskjeller i fruktinntak. 


Gratis leksehjelp er en ordning som ble innført for å redusere 
sosial ulikhet i læring, men en evaluering fra 2013 viste at den 
ikke bidro til dette. Hvorfor? Måten ordningen var innført på 
varierte mellom kommuner og skoler. Evalueringen antyder at 
de flinkeste elevene var de som best greide å benytte tilbudet. 


Til sammenlikning viser forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager at et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid 
var avgjørende for at også de barna som i utgangspunktet ikke 
gikk i barnehage skulle nyte godt av dette tilbudet.


Ulikheter i frafall


Figur 4 viser frafall i videregående skole fordelt etter 
foreldrenes utdanningsnivå. 


På landsnivå ser vi i figuren at det er sammenheng mellom 
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. 
Tallene er også vist for fylke og kommune. I vurderingen av 
disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også 
er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant 
yrkesfagelevene.


Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at 
eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet 
med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i 
grunnskolen. 


Kommunen kan også bidra ved å tilby flere lokale 
lærlingeplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller 
indirekte, ved for eksempel å stille betingelser til bedrifter i 
anbudskonkurranser. 
 


Figur 2. Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999 - 
2013). 


Figur 3. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt. 


Figur 4. Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, 
status fem år etter påbegynt opplæring, etter foreldrenes utdanning 
(2012-2014). 


Finn en utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler


Finn flere eksempler i Helsedirektoratets veivisere for lokalt 
folkehelsearbeid
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Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler


Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)


B
ef


o
lk


-
n


in
g


1 Befolkningsvekst 1,4 1,6 1,1 prosent


2 Personer som bor alene, 45 år + 20,1 22,3 25,6 prosent


3 Valgdeltakelse 2015 62 61 60 prosent


Le
ve
kå
r


4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 83 83 83 prosent 


5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 6,8 8,1 11 prosent


6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,6 2,8 2,7 -


7 Barn av enslige forsørgere 15 14 15 prosent


8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) 2,2 2,3 2,7 prosent


9 Uføretrygdede, 18-44 år 2,1 1,7 2,6 prosent (a,k*)


M
ilj
ø


10 God drikkevannsforsyning 100 100 92 prosent


11 Forsyningsgrad, drikkevann 78 94 89 prosent


12 Skader, behandlet i sykehus 13,5 12,2 12,8 per 1000 (a,k*)


13 Ensomhet, Ungdata 17 18 18 prosent (a,k*)


14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata 69 72 70 prosent (a,k*)


15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata 70 66 63 prosent (a,k*)


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. klasse 86 87 85 prosent (k*)


17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 22 21 25 prosent (k*)


18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 21 22 26 prosent (k*)


19 Frafall i videregående skole 21 20 24 prosent (k*)


L
ev


ev
an


er


20 Fysisk inaktive, Ungdata 11 12 13 prosent (a,k*)


21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 16 17 21 prosent (k*)


22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata 11 15 14 prosent (a,k*)


23 Røyking, kvinner - - 10 prosent (a*)


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


24 Forventet levealder, menn 78,7 79,2 78,2 år


25 Forventet levealder, kvinner 83,3 83,3 82,8 år


26 Utdanningsforskjell i forventet levealder 4,6 5,2 4,8 år


27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 135 132 142 per 1000 (a,k*)


28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 115 123 130 per 1000 (a,k*)


29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 250 250 262 per 1000 (a,k*)


30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 16,7 16,2 17,3 per 1000 (a,k*)


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 33 32 35 per 1000 (a,k*)


32 Lungekreft, nye tilfeller 57 53 55 per 100 000 (a,k*)


33 Antibiotika, legemiddelbrukere 233 233 229 per 1000 (a,k*)


34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,3 95,2 94,7 prosent 


Folkehelsebarometer for Nittedal


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. 
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se  khs.fhi.no


En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.
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SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 5 


 


1 INNLEDNING 


1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 


Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles 
forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i 
forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR1. 
 
Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 


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 senest 5. april 2016. 


1.2 Konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen 


Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en tilfredsstillende måte og det 
synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i 
denne konklusjonen er det derfor ikke utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående 
undersøkelser av forholdene.  


1.3 Problemstillingene 


Problemstillingene som ønskes undersøkt, er sitert nedenfor. De er hentet fra saksframstillingen lå 
til grunn for vedtakene i kontrollutvalgene.  
 


Problemstilling 1 – se kapittel 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


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 brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


                                                
 
 
1
 Rapport levert av Romerike revisjon på bestilling fra styret i SNR 
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Problemstilling 2 – se kapittel 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


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 – se kapittel 4 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


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? 


 


1.4 Metode og avgrensinger 


Metoder for forvaltningsrevisjon (RSK001) er lagt til grunn så langt den passer.  
 
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler med enkelte 
personer.  
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år tilbake i tid, noe 
som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens undersøkelse. En utfordring i denne 
forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 
år. Revisjonen har hentet informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig 
informasjon fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 
nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som RRI leverte til 
styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned på det enkelte prosjekt som 
det ble bevilget penger til både før og etter 2011.  
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming.  
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til føringer som 
kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne saken. 
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2 STØTTE TIL BENE KOMMUNE I LATVIA I 2001/2002 


Problemstilling 1 


Kontrollutvalget formulerte problemstillingen slik: 


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 brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


2.1 Innledning 


I dette kapitlet redegjøres for studieturen som Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har til 
Latvia i 2001, og særlig om besøket i Bene. Bakgrunnen for at kontrollutvalget tar opp denne saken 
er blant annet et oppslag i Romerikes Blad den 5. juni 2015. I artikkelen omtales en gave til 
reparasjon av rådhustaket i byen Bene, og det reises spørsmål ved om rådhustaket overhodet 
eksisterer. Det etterlatte inntrykket av artikkelen er om pengene ble brukt til dette formålet. Det heter 
følgende i artikkelen:  


Bybesøk: Her i den lille byen Bene i Latvia, fikk byens rådhus nytt tak, takket være Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike. Det har ikke lykkes Romerikes Blad å finne det aktuelle rådhuset. 


Deretter redegjøres for regnskapsførte opplysninger om studieturen i 2001, takkegaven i 2002 og til 
slutt redegjøres for kommunenes tilbakebetaling til SNR for takkegaven i 2003. Til slutt redegjøres 
for sakens behandling i SNR. 


2.2 Latvia 


Studietur 
Den 10.-14. oktober 2001 arrangerte SNR studietur til Latvia (granskningsrapport i 
vannverkssaken). Det står i rapporten at turen gikk til Riga og regionen Dobele. Programmet for 
turen er datert 26.7.2001 og viser dagsbesøk i blant annet Bene, med overnatting i området (ibid). 
Temaene for turen var demokratibygging2 og offentlige tjenester, undervisning og næringslivet i 
regionen (ibid). 
 
Gjennom granskingsarbeidet i vannverkssaken avdekkes at NRV deltok i et hjelpeprosjekt i 
kommunen Bene i Latvia (granskingsrapporten punkt 28.1). Rapporten forklarer bakgrunnen for 
NRVs engasjement på denne måten: 


                                                
 
 
2
 Hans-Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR, erindrer at SNR hadde en gjenvisitt 


fra Latvia, via Kommunesektorens Organisasjon (KS). KS ønsket at kommunene skulle skaffe 
vennskapskommuner i Latvia, og gikk i bresjen for dette i forbindelse med demokratibygging i landet. 
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En artikkel i den latviske avisen Zemgale datert 09.09.2003 forklarer at bakgrunnen for 
hjelpeprosjektet var et møte i en lokal Rotary klubb (i Norge [granskingsgruppens kommentar]) hvor 
Tamara Egelund ble bedt om å holde et lite innlegg om Latvia. På slutten av møtet ble hun spurt om 
det kunne være et praktisk prosjekt som klubben kunne ta seg. Hun la frem fem prosjekter og det 
ene var «rent drikkevann». Kilden til opplysningene er ifølge avisen Tamara Egelund. Tamara 
Egelund har lativsk bakgrunn, tilhørighet til Bene og bor i Norge pr. i dag. Hun har vært pådriver i 
flere hjelpeprosjekter til Latvia, herunder juleflyene til SAS. 


SNR har arrangert flere studieturer i årenes løp. Foranledningen til at studiereisen til Latvia i 2001 
omfattet Bene, skal være NRVs engasjement i denne kommunen (granskingsrapporten punkt 
28.1.1). 
 
Romerikes Blad intervjuet Hans Marius Johnsen3 fra avgangshallen på Gardermoen, før avreise til 
Riga i Latvia, og avisen skriver blant annet: 


Målet for turen til Latvia er å besøke en region 10 mil sør for Latvias hovedstad. Her skal Nedre 
Romerikes utsendte besøke bedrifter, skoler, renovasjonsselskap og vannverk, og de skal møte 
representanter for den kommunale forvaltningen. 


Nittedal kommune deltar ikke på studieturen i følge oppslaget i RB4. Andreas Hamnes fra Skedsmo, 
Mette Korsrud og Arne Heilemann fra Lørenskog, Hans Marius Johnsen og Ranveig E. Eide fra 
Sørum, Margarita Rambøl og Per Kongsnes fra Rælingen, Karin Gulbrandsen og Maar Stangeland 
fra Aurskog-Høland samt Hallstein Flesland og Kjell E. Værnor fra Fet er med på turen. Dessuten er 
Ivar T. Henriksen, NRV/RA2, og Erik Steensrud fra ROAF med på turen. Det er også med en 
lokalkjent tolk på turen (Flesland/fotos). I følge opplysninger i granskingsrapporten deltar også 
styreleder i AEV5. Tolken heter Tamara Z. Egelund (granskingsrapporten6). 


Takkegave etter besøk i Bene 
I Romerikes Blad7 siteres Johnsen slik før avreise til Riga: 


- Vi vil se hvilket behov de har, og om vi kan bistå regionen med enkle midler. I tillegg lærer vi alltid 
noe når vi er ute og reiser – om ikke annet at vi skal være glade for det vi har, sier Johnsen, og 
legger til at det også blir tid til møte med den norske ambassadøren til Latvia og borgermesteren i 
Riga, i tillegg til både formelle og uformelle samtaler mellom turdeltakerne. 


Revisjonen har snakket med to daværende ordførere, Hans Marius Johnsen og Hallstein Flesland8, 
som begge forteller at de husker både turen og besøket hos administrasjonen i Bene godt. Johnsen 
forteller om dårlig vær og at det regnet inn i kommunehuset, som etter hans erindring opprinnelig 
hadde vært et slott. Han forteller videre at de ikke hadde penger til oppussing. Fylkeskommunen og 
kommunene i SNR kom til enighet om å spleise på oppussing. Forutsetningen var en bindende pris 


                                                
 
 
3
 Hans Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR. 


4
 «Bare kriserammede Nittedal valgte å stå over hyggeturen» skriver RB.  


5
 AEV: Akershus Energi Vannkraft AS, Rånåsfoss  


6
 Johnsen husker at de fikk hjelp av Egelund før turen da hun deltok som tolk i noen møter, men husker ikke 


at hun var med på selve turen. 
7
 I RB 4.6.2015 siteres dette utdraget fra intervjuet med Johnsen: «- Vi er i en prosess der vi diskuterer 


strukturen til SNR, hvordan vi skal få noe mer matnyttig ut av samarbeidsrådet. Derfor er det også nyttig at 
lederne for de største interkommunale selskapene er med.» 
8
 Hallstein Flesland, daværende ordfører i Fet 
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og sikkerhet for at arbeidet ble utført av et seriøst firma, etter norske regler. Dessuten mener han at 
kommunene delte kostnaden til taket på rådhuset i Bene etter kommunestørrelse og etter 
demokratiske vedtak i egne kommuner.  
 
Hallstein Flesland forteller at de ble bevertet og vist rundt, og fikk se fortvilelsen til de ansatte som 
blant annet fortalte om vannlekkasje fra taket i det lokale rådhuset og generelt dårlige forhold, både 
for kommuneadministrasjonen og innbyggere på den tiden. SNR vurderte derfor – 
levestandsmessig, i forhold til de ansatte – at de ville hjelpe dette samfunnet med en takk for 
bevertning og omvisning. 
 
Flesland husker det ikke eksakt, men antar at SNR sa de ville betale for reparasjon innenfor en 
avtalt ramme som «jeg mener å huske var på max NOK 150 000». Avtalen var at de skulle sende 
over «Prosjektregnskapet» når taket var lagt, slik at vi skulle være sikker på at pengene gikk til det 
avtalte formålet».  
 
Tamara Z. Egelund forteller at hun var med på turen som guide/tolk. Hun forteller at hun husker 
turen veldig godt, spesielt fordi de som deltok var fornøyd med turen og lurte på om det var noe som 
kunne gjøres for å hjelpe. Det kom da fram et behov for å tette rådhustaket i Bene.  


Rådhuset i Bene 
På tidspunktet for studieturen hadde kommuneadministrasjonen i Bene overtatt et gammelt slott 
som de brukte som rådhus. Slottet var opprinnelig et gammelt jaktslott. I sovjetperioden ble deler av 
slottet brukt som kontor for kollektivet, og deretter forfalt det forteller Egelund i samtale med 
revisjonen.  
 
Hun og ektemannen har vært i Bene i ettertid og sett at taket er i orden med nye renner og nedløp. 
Hun forteller at det «lille, gamle slottet» er dagens rådhus etter at administrasjonen ble fratatt 
rådhuset sitt, etter sovjetperioden, fordi de opprinnelige eierne ville ha det tilbake9. Slottet er i dag 
både rådhus, legesenter og samfunnshus i Bene. De tidligere kommunene Bene og Auce er 
sammenslått i dag. Bene består som en kommunedel i kommunen etter sammenslåingen forteller 
hun til slutt. 
 
I en artikkel i avisen Zemgale den 16. november 2004 med bilder av slottet står det at «vi må takke 
norske velgjørere som hjalp oss»10. Sammen med artikkelen vises bilder av slottet slik det var 
opprinnelig og etter restaurering. 
 
På spørsmål fra revisjonen om hjelp til å finne fram til bilder av rådhuset, har Egelund bistått 
revisjonen med bildet av det restaurerte slottet (rådhuset) nedenfor.  
 
Det restaurerte slottet eller rådhuset i Bene så slik ut i 2010: 


                                                
 
 
9
 I Dagbladet 28.12.2000 berømmes Egelund for sin innsats for å hjelpe Latvia. I artikkelen framkommer at 


«[n]i norske sparebanker har gått sammen for å kjøpe kommunehuset i Bene, etter at administrasjonen var 
kastet på gata da de opprinnelige eierne av huset kom og krevde det tilbake.» Revisjonen har oversendt 
bildene av slottet til Flesland som forteller at tiden har gått, og at han verken kan bekrefte eller avkrefte at 
bildene viser rådhuset som SNR besøkte i Bene.  
10


 Oversatt av Tamara Z. Egelund. 
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Kilde: https://en.wikipedia.org/ Bene manor 2010. 


 
Revisjonen har deretter funnet fram til et bilde av slottet slik det så ut i år 2000 (ut fra dato på bildet): 


  
Kilde: wikimedia.org/wiki/ Benes muizas pils 2000-06.23 
 


Revisjonen har i tillegg forespurt den norske Ambassaden11  i Latvia, per e-post, om rådhuset i 
Bene. Revisjonen får opplyst at Bene var en egen kommune (Bene parish) innen Dobele distrikt 
(Dobele rajons) med rådhuset i Bene slott. Her viser ambassaden til en lenke som viser bilde av 
rådhuset/det lille gamle slottet som vist på det øverste av de to bildene ovenfor. Ambassaden 
opplyser videre at Bene har vært en administrativ del av Auce kommune siden 2009 som følge av 
en administrativ reform i Latvia. Som en administrativ del av Auce har Bene sin egen administrasjon 
som befinner seg i Bene slottsbygningen (med lenke til kommunens hjemmeside).  
 


                                                
 
 
11


 E-post til ambassaden 6.1.2016 besvart 7.1.2016. 



https://en.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C4%93ne_manor_2010.jpg
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2.3 Regnskapsførte opplysninger 


I 2001-2004 førte Nittedal kommune12 regnskapet for SNR. En gjennomgang av regnskapet viser at 
SNR  


 gjennomførte en studietur til Latvia i 2001  


 overfører penger som støtte til Latvia i 2002 med 139 000 kroner  


 betaler 125 kroner for transaksjonen 


 fakturerer kommunene (11 125 kroner per kommune), NRV/RA2 og AEV (25 000 kroner 
hver). 
  


Regnskapet viser at transaksjonene tekstes «rehab.rådhuset i Latvia», «bidrag rådhus Latvia og 
«bidrag latvia». I og med at oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet, er bilagene ikke lenger 
tilgjengelig i Nittedal kommune. 
 
Banken er kontaktet13 og har gitt tilbakemelding om at transaksjoner fra den tiden ikke lenger kan 
spores. Oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet. Banken kan heller ikke bekrefte hva en 
transaksjon til utlandet koster i 2002. Revisjonen antar at en overføring til Latvia kan ha kostet 125 
kroner i 2002. 


2.4 Styrebehandling 


Det framkommer ovenfor at det var enighet blant deltakerne fra kommunene og fylkeskommunen 
om å spleise på en takkegave som skulle gå til tetting av rådhustaket. Johnsen forteller også at 
rådmannen i Nittedal, Kjell Pettersen, ordnet med det praktiske i forbindelse med gaven i og med at 
han ledet rådmannslauget på den tiden. 
 
Flesland forteller at bidraget fra SNR, fordelt på hele nedre Romerikes befolkning, er et lite bidrag 
som han kan stå med rak rygg og forsvare at ble gitt til et lokalsamfunn i nød. 
 


                                                
 
 
12


 Fullmakt til å gjøre undersøkelser gitt av rådmannen i Nittedal. 
13


 Fullmakt innhentet fra nåværende styreleder i SNR. 
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Granskingsrapporten (punkt 28.1.1) i vannverkssaken gir følgende opplysninger om at SNR fatter 
vedtak om takkegaven: 


I møte i SNR den 03.09.2002 ble det fattet vedtak om å dekke kostnadene til renovering av rådhuset 
i Bene. Kostnadene til dette beløp seg til kr 139 000, basert på opplysninger fra ordføreren i Bene. 
SNRs arbeidsutvalg anmodet i brev av 04.11.2002 til NRV/RA-2 og Akershus Energi om å hver bidra 
med kr 25 000. Kostnaden for NRV/RA-2 ble bokført i regnskapet med kr 12 500 på hver av 
selskapene. 


SNR var organisert med et arbeidsutvalg i 2002. I rapporten «Evaluering av samarbeidsrådet for 
nedre Romerike» er organiseringen av SNR framstilt (Telemarksforskning, 2008). Om 
organiseringen av SNR heter det i kapittel 7.1 om utvikling over tid blant annet: 


SNR har nå eksistert i 10 år. Etter splittelsen av Romerike regionråd, blir det hevdet at ØRU ble 
etablert som et mer profesjonalisert  organ  med  egne  ansatte,  mens SNR  i de første årene  blir 
karakterisert som en dugnadsorganisasjon. I SNR hadde man på den tiden et arbeidsutvalg som 
besto    av   to   politikere  og   to   rådmenn.   Oppgaver knyttet til utarbeidelse av  saksframlegg  ble 
fordelt  på  rådmennene i samarbeidskommunene.  Man hadde kun en  halv stilling  til  sekretær,   og  
regnskapet   ble  ført  av  Nittedal   kommune. Organisasjonen har etter hvert  utviklet seg  til å bli 
mer profesjonell,  bl.a. ved at man har fått ansatt en fast daglig leder i tillegg  til at man har sekretær i  
halv stilling. Man har også hatt en egen prosjektstilling knyttet til arbeidet med strategisk 
næringsplan, men for tiden er denne stillingen ubesatt. 


I rapportens kapittel 2.2 er organiseringen vist slik den var i 2008 (ibid): 
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2.5 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare om gaven ble gitt og brukt til rett formål, om den er 
budsjettert og godkjent av styret, og om den er bokført i selskapets regnskap. Det ligger ikke til 
revisjonen å ta stilling til hensiktsmessigheten av en slik støtte.  
 
Revisjonen vurderer det slik at det er overveiende sannsynlig at pengene går til formålet som var 
reparasjon av rådhustaket i Bene. Studieturen, utbetalingen av støtte og tilbakebetalingen fra 
kommunene m.fl. er bokført i SNRs regnskap i 2001, 2002 og 2003. SNR sendte regning til 
kommunene og fylkeskommunen på til sammen 89 000 kroner mens NRV/RA-2 og AEV fikk hver 
sin regning på 25 000 kroner – til sammen 139 000 kroner.  
 
I granskingsrapporten er det dokumentert at SNR i møte den 3. september 2002 vedtar å dekke 
kostnadene til renovering av rådhuset i Bene.  
 
Denne forundersøkelsen dokumenterer ikke om beløpet er budsjettert med en egen budsjettpost i 
SNRs budsjett. Forundersøkelsen dokumenterer heller ikke om vedtaket som ble fattet, er gjort av 
styret i SNR. Det er en viss sannsynlighet for at granskingsrapporten, slik revisjonen ser det, 
henviser til vedtak i arbeidsutvalget og ikke et styrevedtak. 
 
Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det er sannsynliggjort at det var enighet om å dekke 
kostnadene blant deltakerne fra SNR. De som deltok på studieturen var styret i SNR med et unntak, 
ordføreren i Nittedal. Styret i SNR består som kjent av ordførerne i deltakerkommunene (Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Sørum, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal) og fylkesordføreren. I tillegg var 
rådmennene i kommunene, med unntak for Nittedal, med på studieturen. Fylkeskommunens 
deltakelse på turen er ikke dokumentert, men regnskapet viser at de ble fakturert på lik linje med 
medlemskommunene i SNR. 
 
Revisjonen har dessuten påvist, ved hjelp av to helt uavhengige kilder, at det er et rådhus i Bene.  
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
undersøkelsene som revisjonen har gjennomført, og det er dermed ikke grunnlag for å foreta 
nærmere undersøkelser i saken. Konklusjonen baserer seg på at 


 det har nå gått mer enn 14 år fra støtten ble gitt  


 støtten ble gitt som en håndsrekning til, og en takk, til et samfunn som på det tidspunktet 
«var i nød», sammenlignet med levevilkårene i Norge på samme tid  


 det er hevet over tvil at støtten faktisk ble brukt til formålet - å tette rådhustaket. 
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3 BEVILGEDE PROSJEKTMIDLER 


Problemstilling 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


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? 


3.1 Innledning 


Problemstillingen som kontrollutvalgene viser til i sitt vedtak skriver seg fra et styremøte i SNR der 
prosjektporteføljen sto på dagsorden. I dette kapitlet kommer revisjonen nærmere inn på 
bakgrunnen for bevilgningene, nærmere om bevilgningene og regnskapsføringen av 
prosjektmidlene. 


3.2 Bakgrunn – SNRs prosjektportefølje i 2011 


I revisjonsrapporten til styret for SNR skriver revisjonen at  


SNR deltok i en rekke prosjekter fra 2008. I årene fram til 2011 beskrives Strategisk næringsplan 
(SNP) som et eget prosjekt som inneholder en rekke enkeltprosjekter med spesifiserte mål og 
separat rapportering. Det var opprinnelig et eget programstyre for SNP, ledet av ordfører i Aurskog-
Høland kommune fram til høsten 2007.  


Videre skriver revisjonen i nevnte rapport 


Omfanget av SNRs prosjektportefølje avtok i antall etter 2008. Generelt viser vår gjennomgang at 
prosjektene budsjetteres og minimum rapporteres i årsberetningene. 


Styret i SNR har ved flere anledninger etterlyst rapportering om de prosjektene som SNR har deltatt 
i. Styret har for eksempel generelt bedt om bedre oversikt over økonomi, prosjekter og fond 
(styremøte 15.4.2010) og etterlyst konkret handlingsplan for hvert prosjekt og bedre 
prosjektrapportering (styremøte 19.8.2010). Tidligere daglig leder varsler på sin side om dårlig 
oversikt over budsjettene


14
 som SNR støtter (saksframlegg til møte 27.9.2011). 


Strategisk Næringsplan (SNP) ble etter hvert avviklet, og prosjektene beskrives i handlingsplanene 
til SNR, blant annet for 2010 (revisjonsrapporten til styret i SNR, 57). 


                                                
 
 
14


 Daglig leder skriver at «det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter,..» 
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3.3 Nærmere om daglig leders bekymring for prosjektoppfølging 


Tidligere daglig leder i SNR tiltrådte stillingen i august 2011 og var til stede på sitt første styremøte i 
samarbeidsrådet den 30. august 2011. Neste styremøte var den 27. september 2011. 
 
Høsten 2011 er det kommunevalg og nyvalgte ordførerne utgjør styret i SNR etter konstituering i 
oktober. Omtrent samtidig ansettes nye rådmenn i noen av kommunene. Det var derfor stor 
utskifting både i politisk ledelse og administrativ ledelse i flere av kommunene denne høsten, og 
dermed også i SNRs styre etter møtet i september. 
 
På styremøtet den 30.8.2011 legger daglig leder fram sak 45/2011 om videreføring av prosjekter i 
2012 – finansiering og styring. I saken vises til at det særlig er prosjekter tilknyttet Strategisk 
næringsplan (SNP) som er av et visst omfang. 
  
Videre vises det til at «[p]rosjektporteføljen knyttet til SNP er omfattende, og regionen har derfor hatt 
egen prosjektansvarlig fram til 1.7.2011». Videre står det: 


De enkelte prosjektene er/har igjen vært ledet av eksterne prosjektledere. Rapportering, forankring 
og tilbakemeldinger er således et kritisk punkt i en slik organisering der SNR er en tung finansiell 
aktør. 


Daglig leder vurderer modellen som ikke tilfredsstillende mht den styring SNR bør ha i denne type 
prosjekter med en så vidt omfattende finansiering. 


På styremøtet den 27.9.2011 legger daglig leder fram sak 54/2011 om finansiering og 
budsjettopplegg 2012. I saken skriver daglig leder «[m]ed hensyn til ledelse av virksomheten, 
oversikt, styring og effektivisering nevnes noen utfordringer». Her står blant annet: 


- Det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter, dvs. at vi ikke kjenner bruken av ca. to 
millioner bevilgede kroner (2011), og vet derfor lite eller ingenting om kost/nytte faktoren


15
. At vi 


mottar standardiserte prosjektlederrapporter i ettertid er ikke tilfredsstillende. 


 - Prosjektene drives av eksterne prosjektledere som - ref. over - rapporterer svært lite på 
prosjektene. 


- Stor prosjektportefølje i samarbeid med eksterne/private gir klare utfordringer i forhold til det 
regnskapssystem / den rapportering som benyttes internt i Skedsmo kommune (som p.t. er 
regnskapsfører). 


Revisjonen har satt opp oversikten under som viser de prosjektene som omtales konkret i 
saksframlegget til møtene 30.8. og 27.9.2011. I tillegg har vi tatt med påfølgende bevilgning i 2013 
for FEM-prosjektet. Oppsummert dreier dette seg om i overkant av 2 millioner kroner i 2011. 
 


 InterReg FEM (1 og 2) 
o bevilget 150 000 kroner i 2011 
o vedtatt16 videreført i 2012 (150 000 kroner) og 2013 (70 000 kroner) 
o terminert fra SNRs side i 2013 


                                                
 
 
15


 Dette ble også sitert i RB den 7. mai 2015.  
16


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
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 INNY (Industriell Nyskaping) 
o Prosjekt INNY initieres av SNR i samarbeid med Kjeller Innovasjon i 2010 
o bevilget 650 000 kroner i 2011 
o bevilget17 750 000 kroner i 2012 
o terminert og ingen bevilgning i 2013 


 Etablerertjenesten 
o daglig leder skriver om budsjett på 980 000 kroner som finansieres av andre  
o budsjett i null i 2011, 2012 og 2013, forutsetter finansiering fra Innovasjon 


Norge/Akershus fylkeskommune 


 Bedriftsetablering/akkvisisjon mfl. 
o Bevilget 200 000 kroner i 2009 og 300 000 kroner i 2010  
o bevilget 300 000 kroner i 2011  
o videre bevilgning avhengig av resultatene i 2011 (vedtak i sak 22/2011) - terminert 


 Samferdselsutredning 
o Prosjekt utenfor SNP 
o Bevilget 300 000 i 2011 


3.4 Bruken av midlene, bevilgninger og regnskap 


3.4.1 Bruken av midlene 


For å svare på hva pengene er brukt til har revisjonen tatt utgangspunkt i SNRs årsberetninger for 
2010 og 2011 i tillegg til revisjonsrapporten til styret i SNR fra januar 2015.  
 
Både FEM-prosjektene og prosjektet Bedriftsetableringer og akkvisisjon var prosjekter i regi av 
Kunnskapsbyen Lillestrøm, mens INNY var et prosjekt i regi av Campus Kjeller/Kjeller Innovasjon 
AS18. Utbetaling til stønadsmottaker ble foretatt etter mottak av faktura og er, etter det revisjonen 
kan se, i samsvar med budsjettvedtak i SNR og avtaler med stønadsmottaker.  
 
Interreg FEM-prosjektet omhandlet fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Det totale 
budsjettet var på 28,7 millioner norske kroner der Kunnskapsbyen Lillestrøm var prosjekteier på 
norsk side og hovedprosjektleder. Blant finansiørene på norsk side finnes, i tillegg til SNR, Akershus 
fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune19, Innovasjon Norge, Kunnskapsbyen Lillestrøm, 
kunnskapsparker og næringshager i Hedmark, Energiråd Innlandet og Sør-Østerdal regionråd 
(prosjektrapportering til SNR 2.10.2012, Kunnskapsbyen Lillestrøm). 
 
I revisjonsrapporten til styret i SNR er det tatt med en oversikt som viser de forskjellige prosjektene 
for perioden 2008 – 2013 samt en oversikt over prosjektrapportering til styret. Videre omtales FEM-
prosjektene, INNY samt Etablerertjenesten nærmere i rapporten til styret i SNR, ser rapportens 
kapittel 7. 


                                                
 
 
17


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
18


 Campus Kjeller endret navn til Kjeller Innovasjon AS.  
19


 Hedmark Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2015 av Interreg Sverige-Norge 
programmet 2007-13 i Hedmark. 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 18 


 


3.4.2 Budsjett 


I revisjonsrapporten vises en oversikt20 over budsjetterte prosjektmidler for perioden 2008 – 2013. 
Oversikten inkluderer prosjektene under Strategisk Næringsplan (SNP) i tillegg til andre prosjekter, 
med unntak for Etablerertjenesten. 
 


BUDSJETT PROSJEKTMIDLER 


Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 


Sum prosjekter 2 482 2 130 2 900 2 500 1 296 470 11 778 
 


Kilde: Revisjonsrapport januar 2015. Alle tall i hele tusen. 


 
En gjennomgang av budsjett og regnskap for årene 2008 til 2013 viser at det i det store og hele er 
samsvar mellom budsjetterte og regnskapsførte midler. I revisjonsrapporten til SNR peker 
revisjonen på enkelte utfordringer i budsjett/regnskap: 
 


 Årsbudsjettet er ikke fullstendig – etablerertjenesten budsjetteres ikke med realistiske 
inntekter og utgifter. 


 Anordningsprinsippet følges ikke – enkelte tilskudd, for eksempel fylkeskommunens tilskudd 
til etablerertjenesten, bokføres etter kontantprinsippet. 


 Måten regnskapet avlegges på gjør det utfordrende å følge tråden fra år til år fordi 
prinsippene endres og anordningsprinsippet ikke alltid følges. 


3.4.3 SNRs regnskap når det gjelder prosjektene 


Revisjonens gjennomgang av SNRs regnskaper viser at utgifter (herunder utbetalinger) og inntekter 
(herunder prosjektmidler fra andre) er bokført. Fra og med 2011 opplyses i note til regnskapet om 
det enkelte prosjekts utgifter. Dette er nærmere omtalt i revisjonsrapporten til styret i SNR under 
kapittel 8. 


3.5 Revisjonens vurdering  


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare spørsmål om de bevilgede midlene til prosjektene og 
bruken av disse. 
 
Revisjonen vurderer det slik at daværende daglig leders uttalelse ut fra sin sammenheng må tolkes 
slik at han var bekymret for dårlig rapportering og hva SNR fikk igjen for de pengene de støttet de 
ulike prosjektene med. Revisjonen tolker det dermed ikke slik at bekymringen knyttet seg til at 
pengene har blitt borte eller at pengene ikke ble brukt til formålet. Dette understøttes også av 
revisjonens undersøkelser.  
 
Styret hadde ved flere anledninger også etterlyst nærmere rapportering om prosjektene som SNR 
støttet. SNRs prosjektleder sluttet omtrent samtidig med at daværende daglig leder ble ansatt i 
2011, noe som trolig også bidro til at det ble vanskelig å få oversikt over prosjektene. Revisjonen 
vurderer det slik at det er denne bekymringen som kommer til uttrykk i saksframlegget til styret den 
27.9.2011. Bekymringen er nok mer uttrykk for at han mangler rapportering og oversikt, enn at 
pengene ikke er brukt til formålet. 


                                                
 
 
20


 Oversikten er satt opp etter en gjennomgang av budsjetter og regnskaper. 
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Det er på det rene at midlene ble bevilget etter konkrete søknader. Det foreligger budsjettvedtak i 
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Det foreligger avtaler på det enkelte prosjekt og 
transaksjonene er så langt revisjonen kan se regnskapsført etter faktura. For å kunne undersøke 
nærmere hva pengene konkret er brukt til i prosjektene, må man eventuelt henvende seg til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller) for å få tilgang til 
prosjektdokumentasjonen. Revisjonen antar imidlertid at prosjektmidlene som ble utbetalt til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm (FEM) og Kjeller Innovasjon AS (INNY) først og fremst ble brukt til 
finansiering av deres prosjektledelse i prosjektene.    
 
I hvilken grad det var hensiktsmessig eller fornuftig å støtte prosjekter i regi av Kunnskapsbyen 
Lillestrøm eller Kjeller Innovasjon AS ligger utenfor revisjonens og kontrollutvalgenes mandat. 
Revisjonen bemerker at prosjektene bærer preg av innovasjon. Innovasjon er en kilde til 
verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Generelt er det ofte slik at det kan ta lang tid før man ser 
konkrete resultater av innovasjon. 
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
fremkomne opplysninger.  
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4 HABILITETSREGLENE 


Problemstilling 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


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? 


 


4.1 Innledning 


Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en nærmere undersøkelse av ovennevnte. 
Problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. Denne avgrensningen 
betyr at det ikke gjennomføres en detaljert undersøkelse av habilitetsspørsmålet for de enkelte 
styremøter i SNR. 
 
I revisjonsrapporten om SNR ble det avdekket konkrete habilitetsspørsmål relatert til 
samarbeidsavtalen mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm fra 2009. En nærmere vurdering av 
problemstillingen vil, foruten en vurdering av habiliteten etter gjeldende regler, derfor også måtte 
foretas etter habilitetsreglene før endringer i loven i november 2011.  
 
Vi vil i det følgende belyse de problemstillinger som reises innledningsvis. En nærmere omtale av 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm vil ikke bli gitt her, og vi viser til den behandling som er gitt dette 
i revisjonsrapporten om SNR, kapittel 6. 


4.2 Kort om habilitetsreglene 


Regelendringen om habilitet i forvaltningsloven (fvl) i november 2011 innebar blant annet at man er 
inhabil dersom man er styremedlem, medlem i bedriftsforsamling, eller har ledende stilling i et 
selskap som er part i en sak. Tidligere var det unntak for virksomheter som var fullt ut offentlig eid 
(fvl § 6 e). Endringen fikk først og fremst betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og 
andre ansatte i kommunen som sitter i styret i et offentlig eid selskap.  
 
Rent konkret innebærer dette at i de tilfeller selskapet er part i en sak hvor kommunen er involvert 
som part i form av en avtale, det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse overfor selskapet, eller 
det snakk om bevilgninger til selskapet, vil det nødvendiggjøre en avklaring av de involverte 
personers habilitet.  


4.3 Problemstillinger 


I dette tilfellet vil habilitet på kommunens hånd hvor selskaper er part kun være relevant etter 
ovennevnte lovendring i 2011. 
 
Underproblemstilling A blir i denne sammenheng om involverte fra kommunens side som også 
hadde en rolle i SNR, var inhabile i situasjoner hvor SNR var til behandling i kommunale organer. 
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Som nevnt ble det i revisjonsrapporten om SNR avdekket konkrete problemstillinger rundt habilitet 
relatert til mellomværender mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Underproblemstilling B blir dermed om de involverte personer i selskapene har vært inhabile i de 
tilfeller selskapene har vært parter med hverandre. 
 
Underproblemstilling C er om det har vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. 


4.3.1 Underproblemstilling A – situasjoner mot kommunene 


Har involverte fra kommunen vært inhabile i situasjoner hvor SNR har vært til behandling i 
kommunale organer? 
 
Etter lovendringen i november 2011 engasjerte daglig leder i SNR advokatfirmaet Arntzen de 
Besche for å avgi en juridisk betenkning rundt denne problemstillingen. Betenkningen er datert 7. 
august 2012, se vedlegg 1, og konkluderer med at SNR utfra sin virksomhet og drift sjelden vil være 
anse som part i saken og dermed vil heller ikke en vurdering av habilitet være særlig relevant. 
 
RRi har ikke gjennomgått behandlingen av enkeltsaker i de respektive kommunestyrer og har derfor 
ikke forutsetninger for å vurdere den løpende saksbehandlingen. 
 
Vi anser det imidlertid betryggende at habilitet har blitt satt på dagsorden og man i denne 
sammenheng har villet avklare problemstillinger rundt dette gjennom en juridisk betenkning. En 
nærmere belysning av situasjonen har under enhver omstendighet styrket de involverte personers 
forutsetninger for å gjøre riktige vurderinger av egen habilitet når saker om SNR har vært til 
behandling i kommunale organer.  


4.3.2 Problemstilling B – situasjoner mellom selskapene 


Har de involverte personer i selskapene vært inhabile i de tilfeller SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm har vært parter med hverandre? 
 
Som det fremkommer i revisjonsrapporten fra SNR var ordfører Anita Orlund styreleder i både 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR da avtalen om husleie ble signert. Orlund signerte avtalen på 
vegne av SNR. 
 
Problemstillingen blir om Orlund kan ha brutt habilitetsreglene ved signering av avtalen.  
 
Sentralt for en slik vurdering er hvorvidt forvaltningslovens regler om habilitet kommer til 
anvendelse. Følgelig må det først avklares om dette tilfelles er omfattet av forvaltningsloven. 
 
Fra forvaltningslovens § 1 fremgår det at ethvert organ som drives av stat eller kommune omfattes 
av loven. I dette tilfellet opptrådte Orlund på vegne av SNR som om det var et eget rettssubjekt eiet 
av flere kommuner. Realiteten var imidlertid at SNR på dette tidspunktet var en interkommunal 
samarbeidsarena organisert under Skedsmo kommune. Følgelig vil dette omfattes av 
forvaltningslovens habilitetsregler. Det neste vurderingstemaet blir om Orlund var habil da hun 
signerte avtalen på vegne av SNR med Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
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Fra forvaltningslovens § 6 (1) a) fremgår det at en offentlig tjenestemann er inhabil dersom en fatter 
en avgjørelse når en selv er part i saken. I dette tilfellet vil avgjørelsen være å skrive under for SNR.  
 
Orlund har ikke signert leieavtalen på vegne av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi har allikevel ikke 
holdepunkter for å legge til grunn at Orlund har foretatt seg noe for å erklære seg inhabil i 
Kunnskapsbyens Lillestrøms behandling av saken. 
 
Avgjørende for vurderingen vil derfor være om Orlund i kraft av styreformannsrollen i 
Kunnskapsbyen Lillestrøm er å anse som part i saken da den ble behandlet i SNR. Kunnskapsbyen 
Lillestrøm er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre. Rollen som styrets formann vil således 
innebære å være øverste ansvarlige for selskapet og dermed også partsrepresentant for selskapet. 
 
På denne bakgrunn anses Orlund inhabil etter forvaltninglovens § 6 (1) a) da hun signerte avtalen 
på vegne av SNR mens hun også var styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Med utgangspunkt i dette anser RRi på generelt grunnlag det som uheldig at personer som innehar 
sentrale verv i SNR også representerer en kontraktsmotpart som Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Det ble i tillegg vedtatt en samarbeidsavtale mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR. Avtalen ble 
imidlertid verken effektuert eller undertegnet, og revisjonen har ikke gått nærmere inn på denne 
avtalen. 


4.3.3 Problemstilling C – sammenblanding av interesser  


Har det vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm? 
 
Fra revisjonsrapporten om SNR fremgår det at SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde et nært 
samarbeid. De var samlokalisert, de samarbeidet om prosjekter og delte kontorutstyr etc. Dette, 
sammenholdt med problemstillinger rundt habilitet hos sentrale politikere i eierkommunene med 
verv i begge virksomheter, kan aktualisere spørsmålet om mulig sammenblanding av interesser.   


Revisjonsrapporten viser videre at samarbeidet mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm var preget av 
bevissthet rundt kostnadsfordelingen, eksempelvis ved fordeling av 


 husleie 


 reiseutgifter 


 kontormateriell  


 frukt og kaffe til kontoret. 
 
I tillegg ble det nettopp av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom de to virksomhetene 
fremforhandlet og vedtatt en samarbeidsavtale mellom dem i 2012. Styreleder på den tiden mente 
det var viktig å tydeliggjøre skillet mellom SNR og Kunnskapsbyen og at det var nødvendig å 
avklare rollene. Avtalen ble imidlertid ikke iverksatt. 
 
Ovenstående kan indikere at det har vært bevissthet rundt faren for sammenblanding av de to 
virksomhetenes interesser og at det gjort noe for å forhindre dette. Hvorvidt de materielle vilkårene i 
avtalene mellom virksomhetene er til gunst eller ugunst for de respektive parter har vi ikke grunnlag 
for å vurdere.  







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 24 


 


4.4 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å svare på tre underproblemstillinger knyttet til habilitet og 
sammenblanding av interesser. Undersøkelsen besvarer problemstillingen ut fra en prinsipiell og 
overordnet tilnærming.  
 
Revisjonen vurderer det slik at ytterligere undersøkelser mest sannsynlig ikke vil avdekke andre 
forhold enn det som allerede er kjent.   
 
 
 
 
 
Jessheim, 9. februar 2016  
 
 
 
Nina Neset  
revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontroll 
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VEDLEGG 1 – NOTAT OM HABILITET 
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Tall i hele 1000


2013 2014 2015 Budsjett 2016 2013 2014 2015 Budsjett 


2016


A Gebyrinntekter 74 862 64 859 68 427 69 775 9 151 9 535 12 819 12 212


B Øvrige inntekter 503 4 722 6 309 8 361 463 601 121 50


C (A+B) Sum inntekter 75 365 69 581 74 736 78 136 9 614 10 136 12 940 12 262


D Sum direkte driftskostnader -64 322 -72 536 -70 566 -69 713 -9 648 -10 547 -10 542 -10 967


E


Direkte beregnet 


avskrivningskostnad -3 128 -3 417 -3 704 -4 426 0 -1 -10 -24


F Direkte beregnet rentekostad -1 924 -2 174 -2 199 -4 772 0 0 -2 -4


G (E+F) Sum direkte kapitalkostander -5 052 -5 591 -5 903 -9 198 0 -1 -12 -28


H Indirekte driftskostnader -1 800 -1 680 -1 829 -2 349 -884 -619 -1 141 -828


I Indirekte avskrivningskostnad -66 -70 -101 -90 -79 -42 -70 -51


J Indirekte kalkulatorisk rente -15 -9 -6 -6 -18 -6 -5 -3


K (H+I+J) Sum indirekte kostander -1 881 -1 759 -1 936 -2 444 -981 -667 -1 216 -882


L


Kalkulert renteinntekt/-


kostnad fond 1 057 1 010 613 42 -74 -75 -37 -28


M 


(C+D+H+K+L) Årets resultat 5 167 -9 295 -3 056 -3 177 -1 089 -1 154 1 133 357


*Kommunalteknikk inkluderer selvkostområdene vann, avløp, tømming septiktanker, renovasjon og feiing


** PBO inkluderer plan, reguleringsplaner, byggesak, oppmåling, delesak og eierseksjonering


Kommunalteknikk* PBO**


Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2015 ikke er 


revidert ennå da regnskapet nettopp er avlagt til Romerike 


Revisjon. Oversikten viser tall i hele tusen kroner for 


selvkostområdene kommunalteknikk og plan, byggesak og 


oppmåling på tilsvarende måte som selvkostområdene 


presenteres i notene til regnskapet.








 


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) 


1. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


 Prosjektplan - Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: 


skole 


7. april 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram rapport fra Datatilsynets 


tilsyn når den er tilgjengelig. 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – følges vedtak opp  


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder?  


12. mai 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 


vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 


jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 


overordnet analyse.  


16. juni 


Kl. 18:00 


 Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast   







 


Møte Saker 


29. september 


Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


24. november  


Kl. 18:00 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


16. desember 


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  


2017   


Annet   


 

























Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


21.1.16 1/16 Referater  Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


21.1.16 2/16 Overordnet analyse Nittedal 
kommune - opplegg og 
fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 
overordnet analyse.  


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra 
rådmannen til orientering  


 


     


21.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


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


     


21.1.16 4/16 Eierskapskontroll - Miljøhuset 
Gnisten AS 


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. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


21.1.16 5/16 Diskusjonsnotat for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- beredskap 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området Samfunnssikkerhet og 
beredskap på virksomhetsnivå: skole, fra 
Romerike Revisjon IKS. Basert på 
diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget 
revisjonen om å legge frem en 


Romerike 
Revisjon 


 Prosjektplan 
behandles i 
møte 1.3 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


prosjektplan for prosjektet. 
Prosjektplanen behandles i møtet den 
1.3.2016. 


21.1.16  6/16  Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


21.1.16  7/16  Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


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.  


  


Romerike 
Revisjon 


 Behandles 
1. mars 


  


21.1.16  8/16  Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 2015 til 
orientering. 


     


21.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


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 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


årsplan for 2016 til orientering. 


21.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til orientering. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


21.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens rapport 
til kontrollutvalget i Nittedal pr 
31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge 
fram rapport fra Datatilsynets tilsyn når 
den er tilgjengelig. 


  Sekretær 
legger frem 
rapport fra 
Datatilsynet 
når den er 
tilgjengelig. 


 


        


1.3.16 12/16       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
 







