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Saker til behandling 

11/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00224-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 11/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saker til behandling oppdateres i henhold til utvalgets behandling. 

Vedlegg:  
Saker til behandling 

Saksframstilling: 
Denne inneholder saker man vet vil komme. Dessuten ble det i møtet den 1. februar 
2016 nevnt saker som var aktuelle for utvalget. Disse bør gjennomgås og eventuelt 
innpasses til de enkelte møter. 

Tilbake til saksliste 
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12/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Gjerdrum kommunes regnskap 
2015 

Arkivsak-dok. 15/00160-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Gjerdrum kommunes årsregnskap 2015 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2015
2. Årsberetning 2015
3. Revisors beretning
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015

Saksframstilling: 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning 
(årsrapport). Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for 
året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret.  

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten. 

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. 
april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 
1. Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal

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

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

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

4. Om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
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Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2016. Revisjonsberetningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold. 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget 
bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Økonomisjef vil gi en orientering om regnskapet og svare på spørsmål. 

Tilbake til sakliste 
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13/16 Eierskapskontroll Mjølkerampa AS 

Arkivsak-dok. 16/00067-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 13/16 

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

Kommunestyret ber om at rapportens anbefalinger følges opp. 

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll Mjølkerampa AS
2. Kontrollkriterier

Saksframstilling: 
Bakgrunn for eierskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll vedtatt i 
kommunestyret den 28. januar 2015. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
foreta endringer i planen. 

Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og går ikke i dybden. 
Den er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. De 
problemstillinger kontrollen tar sikte på å besvare er: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og

ledelse av et selskap?

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger 
følgende: 

• Det gjøres en gjennomgang av KS anbefaling for god eierstyring hvor
kommunen etablerer en bevisst holdning til behovet for etterlevelse av de 
enkelte punkter. 

• Forbindelsen mellom eiermeldingen i ØRU-samarbeidet og Mjølkerampa
tydeliggjøres av eier. 

• Selskapets styre registreres i styrevervregistret.

Tilbake til saksliste 



7 

14/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00069-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 14/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
1. Plan for forvaltningsrevisjon
2. Utdrag av overordnet analyse 2012

Saksframstilling: 
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere mulige områder for 
forvaltningsrevisjon. De områdene det ikke er gjennomført forvaltningsrevisjon på er 
følgende: 

• Nye IKT-løsninger
• Interkontroll
• Samhandlingsreformen
• Vedlikehold kommunale bygg
• Tilskudd barnehager
• Målstyring/ledelse
• Sykehjem
• Tilpasset opplæring
• Økonomi/prosjektstyring

Nye IKT-løsninger og internkontroll var prioritert som fellesprosjekt for kommunene 
på Øvre Romerike. 

Begrunnelsen for at disse områdene ble ansett som mulige områder for 
forvaltningsrevisjon fremgår av vedleggene. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 
er fra 2012. Det kan være at disse områdene er mindre aktuelle i dag. Utvalget bør 
derfor drøfte om noen av disse områdene fortsatt er aktuelle eller om det er andre 
områder som kan være mer aktuelle.  

Tilbake til saksliste 
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15/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 16/00030-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 15/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

I tillegg er det i dette møtet bedt om en orientering om varslingstjenesten. Revisjonen 
er eksternt varslingspunkt for Gjerdrum kommune. 

Tilbake til saksliste 
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16/16 Overordnet analyse 

Arkivsak-dok. 15/00162-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 16/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
Utkast til overordnet analyse ble drøftet i møtet den 14. mars 2016 og utvalget ga 
innspill til områder man bør ha fokus på i perioden. Disse områdene er tatt inn i 
«Kontrollutvalgets fokus i perioden». Det er lagt opp til at overordnet analyse 
behandles i flere møter slik at man kan supplere og presisere fokusområdene. 

Tilbake til saksliste 
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17/16 Eventuelt 

Arkivsak-dok. 15/00232-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 23.05.2016 17/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Tilbake til saksliste 
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1 Bakgrunn 


I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 


en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-


vurderinger.   


 


Kontrollutvalget i Gjerdrum har i sak 25/2012 vedtatt at Øvre Romerike 


Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 


overordnet analyse.  


2 Formål 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 


forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 


 


”systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  


 


Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 


tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 


forvaltningsprosjekt kan bidra med: 


 


• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 


måloppnåelse. 


• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 


• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 


 


Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 


slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 


nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 


 


Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 


kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 


Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 


for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 


forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 


kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 


vesentlighetsvurdering. 


 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 


forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 


vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 


virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 


for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 


 


Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 


Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter som 


ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  


4 Gjennomføring 


Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 


vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  
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Kontrollutvalget i Gjerdrum Kommune 2012 


 Side 5 


 


5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 


5.1 Planperiode 


Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 


minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 


foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 


virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 


utfordringer flere år framover.  


 


5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 


2014 


Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 


kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 


til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 


kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 


for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 


forvaltningsrevisjon.  


 


5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 


Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 


En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 


sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 


sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 


kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 


kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 


fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 


 


5.2.2 Kompetanse i tjenestene 


Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 


kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 


oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 


tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 


kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 


kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum Kommune 2012 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 


I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 


2012/2013. 


 


• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU. 


• Helsenett – for alle kommunene. 


• eHandel – for alle kommunene. 


• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på 


systemet. 


• Lønn- og personal – for alle kommunene. 


 


Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 


for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 


implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 


funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 


 


5.2.4 Internkontroll 


Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 


kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 


anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 


internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 


uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 


styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 


beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 


Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 


Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 


Nye IKT-løsninger X X X X X 


Kompetanse i tjenestene  X X X X X 


Internkontroll X X X X X 


Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 


Samhandlingsreformen X X X X X 


Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 


Tilskudd barnehager X X X X  


Folkehelse X   X X 


NAV X   X X 


Målstyring/ledelse  X X   


Sykehjem  X  X  


Omsorgs- og demensplan 2015    X X 


Tilpasset opplæring  X  X  


Skole X     


Økonomi/prosjektstyring  X    


Kommunale bygg    X   


Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 


    X 


Rus    X  


Rus og psykiatri     X 


Avlastning og bo- og 
pleieforhold 


   X  


Barnevern     X 


 


 









































































 


 


  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 


Utkast til 
Overordnet 
analyse 2016 
- 2020 
Kontrollutvalget i Gjerdrum 
kommune 


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


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


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen 
brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Gjerdrum 
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.  


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. 
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For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko 
for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. 
Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. 
Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot 
hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 
undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon. 


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


• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 


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


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


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


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


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


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


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


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i 
et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen 
har en beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 
befolkningssammensetningen. Viktig er også antakelser om nærings- og 
konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha betydning for 
kommunen.  


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


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard? 


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


 


Kommunens overordnede mål 
I kommuneplanen har man følgende fokusområder: 
 


• Oppvekst 
Det overordnede mål: Trygg og god oppvekst 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Skape gode læringsarenaer 
2. Skape trygge og gode oppvekstvilkår 
3. Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 
4. Gode og varierte fritidsmuligheter 


 
• Folkehelse og omsorg 


Overordnet mål: Gode og forutsigbare tjenester 
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For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Nivå på tjenestene er definert både mht til kvalitet og kvantitet. 
2. Brukerdialog basert på respekt, likeverdighet og tverrfaglig samordning 
3. Tilgang på friluftsliv og varierte fritidsaktiviteter 


 
• Næringsutvikling 


Overordnet mål: Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Tilgang på varierte næringsarealer 
2. Etablering av kompetanse-arbeidsplasser 
3. Levende sentrum med kompetansearbeidsplasser 
4. Etablerer- og næringsvennlighet 
 


• Klima og miljø 
Overordnet mål: Kutt i klimagassutslippene og effektiv 
energiutnyttelse 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Bærekraftig areal- og ressursforvaltning 
2. Bærekraftig energibruk 


 
• Økonomi 


Overordnet mål: Bærekraftig kommuneøkonomi 


 For å få til dette må vi lykkes med: 
1. God økonomistyring i alle enheter 
2. Forutsigbare driftsrammer 
3. Bærekraftig gjeldsgrad 


 


 


Samlet oversikt over kommunen 
Gjerdrum kommune hadde 31.12.2014 335,91 årsverk. 
 
Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Det øverste administrative nivået er 
rådmannsteamet som består av rådmannen, to kommunalsjefer og lederne for 
økonomifunksjonen, samfunnsutvikling utredning og styring og personal og 
organisasjonsfunksjonen. I tillegg til stabs- og støttefunksjonene økonomi, 
personal og organisasjon og kommuneoverlegen, rapporterer også, 
barnehageadministrasjon, PPT og mottak og utredning til rådmannsteamet. 
 
Det andre administrative nivået, er virksomhetene som ledes av 
virksomhetsledere som har delegert ansvar for budsjett, personal og fagområde. 
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Kommunens økonomi 
Gjerdrum kommune hadde for 2014 ikke en bærekraftig økonomi, ved at 
utgiftene var betydelig høyere enn inntektene. Det vil si at kommunens drift 
tærer på reserver opptjent i tidligere år. 2014 viste et regnskapsmessig 
merforbruk på kr 0,834 mill. kroner og et netto negativt driftsresultat på 16,8 
mill. kroner. Gjerdrum kommunes hovedutfordring er at de vedtatte budsjettene 
er for høye, slik at budsjetterte utgifter er høyere enn budsjetterte inntekter og 
differansen tas fra oppbygde fond. Det var mye bruk av fond i 2014, som også 
påvirker netto driftsresultat negativt. Denne trenden er også videreført i 2015 i 
og med at budsjettet ble saldert med bruk av fond. 
 
Fylkesmannen anbefaler i utgangspunktet kommunene å budsjettere med et 
netto driftsresultat på minst 3-5 % av driftsinntektene. Gjerdrum hadde et netto 
driftsresultat på -4,22 % i 2014, noe som ligger langt under det som er anbefalt. 
 
Per 2 tertial 2015 rapporterte kommunen om et negativt netto driftsresultat på 
kr 375 000. 
 
Kommunens langsiktige gjeld var ved inngangen til 2015 på kr 783 105 261. 
Dette var en økning på ca. 50,2 mill. kroner fra året før. I den langsiktige gjeld 
inngår pensjonsforpliktelser med kr 389 202 775, som hadde en økning fra året 
før på 29,5 mill. kroner. Da kommunens lånegjeld er høy vil bindingen på 
driftsinntektene i form av renter og avdrag være stor og det kan være en 
utfordring for kommunen å frigjøre midler fra drift til egenfinansiering av 
investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. En høy andel av kommunens 
driftsinntekter brukes til å betale renter og avdrag. Dette innebærer at 
kommunen har mindre disponible ressurser til tjenesteproduksjon. Gjerdrum 
betalte i 2014 låneavdrag på ca. 12,3 mill. kroner. 
 
Gjeldsgraden (forholdet mellom gjeld og egenkapital) lå pr. 31.12.2014 på 
576,97 % og egenfinansieringen av investeringene på 5,69 %. 
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Gjerdrum kommune har et betydelig egenkapitalfond. Kommunens fond har dog 
blitt redusert betraktelig de siste årene, men det er fortsatt fond tilgjengelig til å 
dekke opp underskudd. Disposisjonsfond utgjorde ved inngangen til 2015 66,2 
mill. kroner og ubundne investeringsfond om lag 6,9 mill. kroner. 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er vesentlig lavere i Gjerdrum 
enn de man sammenligner med. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er 
vesentlig høyere. Den langsiktige gjeld i % av brutto driftsinntekter er på linje 
med de man sammenligner med og netto lånegjeld per innbygger er litt høyere. 
Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter er for 2014 vesentlig høyere. For 
2012 og 2013 er det på linje med de man sammenligner med. 
 


1. Administrasjon 
Administrasjonen består av rådmannsteam, økonomi, samfunnsutvikling, 
utredning og styring (SUS) og personal og organisasjon. Rådmannsteamet har 
som hovedoppgave å sørge for overordnet planlegging, utvikling og styring av 
kommunen, forberede og kvalitetssikre saker for politisk behandling og følge opp 
og koordinere alle underlagte virksomheter. Personal og organisasjon ivaretar 
funksjonene servicesenter, informasjon, arkiv, personal, politisk sekretariat og 
skjenkebevillinger. Økonomi har ansvaret for lønn, regnskap, budsjett/økonomi 
og skatt. SUS har ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med overordnede 
planer i kommunen. 
 
Det er 6 årsverk i administrasjon. 
 
 
Utfordringer administrasjon 


• Små fagmiljøer er lite robuste, man er avhengig av enkeltansatte. Dette 
gjør det utfordrende å få til god arbeidsdeling som en del av god 
internkontroll. 


• Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse, spesielt med tanke på å 
produsere nye tjenester og utvikle driften antas å bli en utfordring på sikt. 


 
KOSTRA-tall 
De man sammenligner med er KOSTRA-gruppe 07, Akershus og landet 
uten Oslo. Dette gjelder også under de andre kapitlene. 
 
Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere 
i Gjerdrum enn de man sammenligner med. 
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2. Skoler 
 


2.1 Gjerdrum barneskole 
Grunnskolevirksomheten drives i henhold til opplæringsloven og har følgende 
funksjoner i sitt område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, 
base for multifunksjonshemmede elever med opplæringsbehov fra 1. til 10. trinn 
og spesielle tiltak som omfatter opplæring for elever med § 5 vedtak etter 
opplæringsloven. Hele grunnskolevirksomheten har til sammen 330 elever, og 
skolen er i stadig vekst.  
 
Skolen drifter ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. trinn, SFO ordning for 
elever med multifunksjonshemming 1. til 10. trinn, og SFO ordning for elever 
med spesielle tilsynsbehov ut over ordinær bemanningsnorm og opphold ut over 
4. klassetrinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 114 barn. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen til og fra skolen. Denne 
ordningen gjelder alle elever som har trafikkfarlig skoleveg og alle elever som 
bor utenfor skyssgrensen på enten to eller fire km fra skolen, samt elever som 
transporteres til innføringsklassen på Preståsen skole. 
 
Gjerdrum barneskole har 38,51 årsverk. 
 
2.2 Gjerdrum ungdomsskole 
Virksomheten drives i henhold til opplæringsloven og har følgende funksjoner i 
sitt område: grunnskoleopplæring 8.-10. trinn, inkludert spesialundervisning til 
elever som har rett til dette etter opplæringslovens § 5. Skolen har 275 elever, 
28 lærere, 4 assistenter, 3 avdelingsledere, miljøkontakt/IKT-ansvarlig, sekretær 
og rektor. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen ved skolen. I denne 
ordningen inngår alle elever som har trafikkfarlig skoleveg samt elever som bor 
utenfor skyssgrensen på 4 km. 
 
Gjerdrum ungdomsskole har 34,71 årsverk. 
 
2.3 Veståsen skole 
Veståsen skole drives i henhold til opplæringsloven og har følgende funksjoner i 
sitt område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, og spesielle 
tiltak som omfatter opplæring for elever med § 5 vedtak etter opplæringsloven 
(spesialundervisning). Skolen har ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. 
trinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 110 barn. Veståsen skole har nå 
286 elever og har hatt synkende elevtall de siste årene. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordning for elever som har 
trafikkfarlig skoleveg, eller som bor utenfor skyssgrensen på enten 2km (1. 
trinn) eller 4 km fra skolen (2.-7.trinn). 
 
Veståsen skole har 34,43 årsverk. 
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Utfordringer skole 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter er litt høyere i Gjerdrum, 
men per innbygger 6-15 år er de på linje med de man sammenligner med. Andel 
elever som får spesialundervisning er litt høyere enn KOSTRA-gruppe 07 og 
Akershus, men lavere enn landet uten Oslo. Andelen timer spesialundervisning 
av lærertimer totalt er lavere i Gjerdrum. 
 
 
 
 


3. Barnehager 
 


3.1 Gjerdrum barnehage 
Gjerdrum barnehage er en seksavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar 
imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 
 
Barnehagen har 25,0 årsverk. 
 
3.2 Grønlund barnehage 
Grønlund barnehage er en fireavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar 
imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 
 
Barnehagen har 15,2 årsverk. 
 
Utfordringer barnehage 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter er på linje med 
de man sammenligner med. Andelen barn 1-5 år er høyere i Gjerdrum. 
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er lavere i 
Gjerdrum. 
 
 
 


4. Barnehagemyndigheten 
Hovedoppgavene til Gjerdrum kommune som barnehagemyndighet er: 
 


• Årlig tilsyn med kommunale og ikke- kommunale barnehager etter lov om 
barnehager. 


• Saksbehandling av dispensasjonssøknader. 
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• Saksbehandling i forhold til godkjenning av nye barnehager og re-
godkjenning av gamle. Endring i godkjenninger (eierskifte, endring 
grupper, endringer lokale) 


• Gjennomføring og samordning av barnehageopptak 
• Rapporteringer til stat/ fylke og andre. 
• Bindeledd mellom stat/ fylke og den enkelte barnehage. Oppfølging av 


politiske og administrative føringer. 
• Sikre at lovmessige krav til likebehandling av kommunale og ikke-


kommunale barnehager oppfylles. 
• Veiledning av barnehagene. Ansvarlig for nettverksgruppe for styrere, 


pedagogiske ledere og assistenter. Veiledning av nyutdannede 
barnehagelærere. 


• Ansvar for felles kompetansehevingstiltak for kommunale og ikke-
kommunale barnehager. 


 
Barnehagemyndigheten har 0,6 årsverk. 
 
Utfordringer barnehagemyndigheten 
 
 


5. Pedagogisk, psykologisk tjeneste 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i 
opplæringslovens kapittel 5. Tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for 
elever som har særlige behov. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 
 
Tjenesten har 4,7 årsverk. 
 
Utfordringer pedagogisk, psykologisk tjeneste 
 
 
 


6. Kultur 
Under virksomhet kultur ligger områdene kulturadministrasjon/allmenn kultur, 
idrett, friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, 
fritidstjeneste, flyktningtjeneste og voksenopplæring. 
 
Virksomheten har 12,03 årsverk. 
 
Utfordringer kultur 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter er lavere i Gjerdrum. 
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7. Helse, rehabilitering og omsorg 
 
7.1 Institusjon 
Sykehjemmet gir tjenestene langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Det 
fattes enkeltvedtak for alle tjenestene i Mottak og utredning. Sykehjemmet har 
pr i dag 27 plasser, men fra sommeren 2016 vil man ha en kapasitet på 51 
plasser. 
 
Etter utvidelsen vil sykehjemmet ha 46,87 årsverk. 
 
7.2 Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som yter pleie og omsorg til 
mennesker som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for 
nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lovpålagte tjenester 
som tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tildeling av tjenester ytes 
etter enkeltvedtak på et timeantall fra Mottak og Utredningskontoret. 
Hjemmebaserte tjenester består av: 


• Hjemmesykepleien 
• Dagsenter til eldre (16 plasser) 
• Omsorgsbolig (15 leiligheter) 
• Trygghetsalarmtjenesten 


 
7.3 Funksjonshemmede 
Virksomhetens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull 
tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene fra avdelingen tildeles individuelt 
etter søknad og en faglig vurdering hos Mottak og Utredning. Det fattes deretter 
enkeltvedtak som beskriver tjenestetype, omfang og varighet på hjelpen. 
Samtlige tjenester er lovpålagt. Tjenester som ytes er: 
 


• Praktisk bistand og opplæring herunder brukerstyrt personlig assistanse 
• Bolig med heldøgns omsorg 
• Avlastning 
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn 
• Dagsenter og VTA plasser (med finansiering) 


 
Antall årsverk er 40,57. 
 
 


7.4 Helse 
Virksomheten er et samlested for ulike utgifter relatert til helseadministrasjon. 
Her er budsjett for kommuneoverlege, miljørettet helsevern, smittevern, 
legevakt, turnuskandidat, sorg- og kriseteamet, KAD-plasser og driftstilskudd til 
fastleger og fysioterapeuter. I tillegg er lønn og administrasjon for 
virksomhetsleder HRO lagt her av regnskaps-/systemtekniske årsaker. 
 
Virksomheten har 2,28 årsverk. 
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7.5 Helse, mottak og utredning 
Avdelingen er delegert myndighet når det gjelder tildeling av samtlige tjenester 
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2-8 og helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd nr 5, § 3-2, første ledd nr 6 bokstav a-c 
og § 3-6. 
 
Tjenester som tildeles er: 


• helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie 
• psykisk helsearbeid 
• personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og 


opplæring og støttekontakt 
• plass i institusjon, herunder sykehjem 
• brukerstyrt personlig assistanse 
• omsorgslønn 
• avlastning 
• fysioterapi, habilitering/rehabilitering 
• individuell plan 
• parkeringskort 
• ledsagerbevis 


 
Kontoret er adressat for elektronisk samhandling med Akershus 
universitetssykehus (Ahus) ved utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og ved 
henvendelse om hjelp via fastlegene. 
 
Vederlagsberegning, arkiv og fagsystemansvar er også en del av oppgavene lagt 
til Helse, mottak og utredning. 
 
Avdelingen har 5 årsverk. 
 
7.6 Stab-, støtte fysioterapi og psykiatri 
Tjenesten har ansvar for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddelformidling. 
Arbeidsoppgavene i tjenesten omfatter forebyggende og helsefremmende tiltak, 
rehabilitering/habiliteringsarbeid, undersøkelse og behandling, ansvar for drift av 
lokalt hjelpemiddellager og ansvarlig som syns- og hørselskontakt. 
 
Tjenesten har 6,8 årsverk innen psykiatri og 3,0 årsverk innen fysio- og 
ergoterapi. 
 
Utfordringer helse, rehabilitering og omsorg 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av totale netto driftsutgifter er på linje 
med de man sammenligner med. Mottakere av hjemmetjenster per 1000 
innbyggere 80 år og over er lavere, men plasser i institusjon i % av innbyggere 
80 år og over er høyere. 
 
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 
år er vesentlig lavere i Gjerdrum. 
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8. Helse og forebyggende tjenester 
Tjenesten inneholder helsestasjon, friskliv og barnevern. Intensjonen med å 
samle disse tjenestene i en virksomhet er å bidra til at utfordringer oppdages på 
et tidlig stadium og at tiltak iverksettes for å forhindre at et problem får utvikle 
seg. Virksomheten skal bidra aktivt til at samarbeidet på tvers innenfor 
kommunen styrkes og at samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere utenfor 
kommunen fungerer godt. 
 
Tjenesten har 15,69 årsverk. 
 
Utfordringer helse og forebyggende tjenester 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter er lavere i Gjerdrum. Til 
forebyggende arbeid er netto driftsutgifter per innbygger vesentlig lavere i 
Gjerdrum. 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevern, er på linje med de man 
sammenligner med. 
 
 


9. NAV 
NAV er et partnerskap mellom Gjerdrum Kommune og Arbeids- og velferdsetaten 
i Akershus, etablert 15. oktober 2007. NAV har ansvar for en rekke statlige og 
kommunale stønads- og tjenesteområder. NAV skal bidra til å skape et 
inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende 
arbeidsmarked. NAV skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe 
fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar 
for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for 
barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 
 
Generelt er NAVs hovedoppgave å aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å få 
brukerne ut i arbeid og aktivitet. Dette krever at brukerne får tilpasset bistand ut 
fra individuelt behov samt tett oppfølging fra NAV kontoret. De brukerne som 
ikke er aktuelle for arbeidslivet skal kartlegges og avklares i forhold til eventuell 
annen inntektssikring. 
 
De kommunale arbeidsområdene er hovedsakelig råd/veiledning i henhold til lov 
om sosiale tjenester i NAV. Ved behov formidles brukerne til andre aktuelle 
instanser i hjelpeapparatet. NAV sørger for bidrag til livsopphold (økonomisk 
sosialhjelp), frivillig økonomisk forvaltning, kvalifiseringsprogrammet, tilbud til 
rusmisbrukere (boveiledertjenesten) og gir økonomisk gjeldsrådgivning til 
kommunens innbyggere. Tjenesten omfatter også behandling av lån/tilskudd fra 
husbanken, bostøtte og tildeling av kommunale boliger. 
 
Kommunale årsverk er 7,2. 
 
Utfordringer NAV 
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KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter er lavere 
i Gjerdrum. 
 


10. Tekniske tjenester 
 


10.1 Eiendom 
Eiendomsforvaltningen skal bidra til at kommunens eiendommer og 
bygningsmasse til en hver tid er tilpasset kommunens primæroppgaver, og gi 
brukerne gode rammevilkår og effektive bygg til lavest mulig kostnad. 
Oppgavene inkluderer forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
eiendommer, anskaffelse, utvikling og salg av kommunale eiendommer og 
gjennomføring av byggeprosjekter. 
 
Eiendomsforvaltning har 6,75 årsverk. 
 
10.2 Kommunalteknikk 
Virksomhetens ansvarsområder er sammensatt av selvkostområdene feiing, 
vann, avløp og tømming av slam, samt veg og trafikksikkerhetstiltak. Videre har 
virksomheten oppfølgingsansvar av ROAF vedrørende avfallshåndtering og ØRBR 
vedrørende brann- og feietjenester. 
 
Hovedarbeidsoppgaver omfatter drift og vedlikehold av kommunens vannverk, 
kloakkrenseanlegg, vann- og kloakkledningsnett samt kommunale veger. Videre 
arbeider enheten med opprydding i spredte avløp. 
 
Kommunalteknikk ivaretar myndighetsutøvelse og saksbehandling etter følgende 
lovverk; Vegloven, vegtrafikkloven- § 4, lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag- §6, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensingsloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
Kommunalteknikk har 5,9 årsverk. 
 
Utfordringer tekniske tjenester 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i % av samlede netto 
driftsutgifter er på linje med de man sammenligner med. Korrigerte brutto 
driftsutgifter per kvadratmeter ligger litt høyere. Utgifter til 
vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter er høyere i Gjerdrum enn KOSTRA-
gruppe 7, men lavere enn Akershus og landet uten Oslo. Brutto 
investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i % av samlede brutto 
investeringsutgifter er vesentlig lavere i Gjerdrum. 
 
Netto driftsutgifter i kr per innbygger, kommunale veier og gater, er vesentlig 
lavere i Gjerdrum, men netto driftsutgifter per km kommunal vei og gate er på 
linje med de man sammenligner med. 
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11. Plan, oppmåling og byggesak 
Hovedarbeidsoppgavene omfatter behandling av: reguleringsplaner, bygge- og 
delesaker, forvalte kommunens kartverk og oppmåling. Myndighetsutøvelsen og 
saksbehandlingen følger følgende lovverk; Plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjonsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven. 
 
POB har 5,45 årsverk. 
 
Utfordringer plan, oppmåling og byggesak 
 
 
 


 


Generelle utfordringer for kommuner 
Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Gjerdrum. 
 


• Anskaffelser, spesielt investeringsprosjekter. 
 


• Mobbing 
Som skoleeier har kommuner et særlig ansvar for at barn og unge har et 
godt psykososialt skolemiljø. Det daglige arbeidet med å forebygge og 
stoppe at mobbing skjer i skolene, men det overordnede ansvaret ligger i 
kommunestyret. 
 


• Bosetting og integrering av flyktninger vil kunne bli en utfordring på litt 
sikt. 


 
• Digitalisering av kommunale tjenester, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:6 


(2015-2016) 
Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine 
tjenester. Det oppgis at kostnadene er for høye til at dette blir prioritert. 
Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å 
realisere gevinsten av digitalisering. 
 


• Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 
samhandlingsreformen, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:5 (2015-2016) 
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte 
og i et omfang som er i tråd med intensjonen. Innenfor rus- og 
psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med 
nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i 
liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av 
samhandlingsreformen. 


• Offentlig folkehelsearbeid, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015) 
De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk 
folkehelsearbeid. Det er behov for å styrke oppfølgingen av det 
kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak 
er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Folkehelsearbeidet er ikke godt nok 
forankret i sektorer utenfor helse. 
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• Utenforskap. Dette er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund 
(KS). 
Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av 
fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv 
som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever 
tilhørighet til storsamfunnet. 
 
Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som 
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 
psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap 
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 
alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de 
viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 
 
 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
• Samarbeid med andre kommuner 
• Mobbing 
• Tilpasset opplæring/spesialundervisning 
• Forebyggende helsearbeid 
• Fysioterapitjenesten 
• Vei 
• Klima, energi 
• Flyktninger 
• Digitalisering av tjenester 
• Rus og psykiatri 
• Barnevernet 


 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
• Barnevern 2012 
• IKT-sikkerhet og personvern 2013 
• Sykefravær og tjenestekvalitet 2013 
• Kompetanse i tjenestene 2014 
• Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 2015 


 


Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
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1 Kommunens organisasjon 
Gjerdrum kommune er organisert i en to-nivåmodell. Det øverste administrative nivået er 
rådmannsteamet som består av rådmannen, en kommunalsjef og lederne for økonomifunksjonen, 
personal og organisasjonsfunksjonen og lederen for helse og omsorg. I tillegg til stabs- og 
støttefunksjonene økonomi, personal og organisasjon og kommuneoverlegen, rapporterer også, 
barnehageadministrasjon, PPT og mottak og utredning til rådmannsteamet. 
 
Det andre administrative nivået, er virksomhetene som ledes av virksomhetsledere som har delegert 
ansvar for budsjett, personal og fagområde. 


 


1.1 Tjenester som løses utenfor egen organisasjon 


1.1.1 Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: 


 


 Legevakt utenom dagtid 


 Miljørettet helsevern 


 Landbrukskontor  


 Arbeidsgiverkontroll 


 Veterinærvakt 


 Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven 


 Barnevernvakt 


 Drift og brukerstøtte IKT: Digitale Gardermoen IS 
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1.1.2 Oppgaver lagt til interkommunale selskaper 


 


 Brannvesen: ØRB 


 Revisjon: Romerike revisjon IKS 


 Krisesenter: Romerike krisesenter IKS 


 Renovasjon: ROAF 


1.1.3 Tjenester løst av andre 


 


 Daglegevakt 


 Overgrepsmottak 


 Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening 


 Seks private barnehager  


 Norasonde leverer voksenopplæring 


 Mesta utfører snørydding 


 Toma as utfører renhold i kommunale bygg.  


1.2 Samarbeid på Øvre Romerike 
De seks kommunene på Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, 
samarbeider på en rekke felt under Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk styre 
bestående av kommunenes ordførere med et sekretariat. I tillegg er det organisert et 
rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. ØRUs felles innkjøpskontor ble i 2015 overført fra ØRU-
sekretariatet til et vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som vertskommune. 


1.3 Etikk 
Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer som grunnlag for at ansatte og folkevalgte skal sikre 
en god etisk praksis og definere felles standarder. Retningslinjene omhandler forholdet til 
innbyggerne, herunder habilitetsspørsmålet. Videre omhandles taushetsbelagte opplysninger og den 
aktive opplysningsplikten som kommunen har. Forholdet mellom lojalitetsplikt og ytringsfrihet / 
varsling av kritikkverdige forhold, er også beskrevet. Til slutt gis det retningslinjer for ansattes og 
folkevalgtes forhold til gaver og personlige fordeler, kjøp av varer og tjenester og bruk av 
kommunens ressurser og utstyr. 
 
De etiske retningslinjene skal være tema på personalmøter minst én gang pr år, og blir også omtalt i 
forbindelse med «introduksjonsdag for nyansatte».  
 
Varsling  
Ansatte og folkevalgte har plikt til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. Til dette er det 
utarbeidet interne varslingsrutiner, både en intern (vanlig) kanal, og en alternativ, anonym kanal via 
revisjonen. Den interne kanalen bør normalt prøves ut først. 


1.4 Likestilling 
Gjerdrum kommune har følgende fordeling menn og kvinner, fordelt på sektor: 


Sektor Menn % Kvinner %  Totalt 


            


Rådmann/stab 9 35 % 15 65 % 24 


Plan/teknisk 14 72 % 6 28 % 20 


Helse og omsorg 26 11 % 162 89 % 190 
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Kultur 4 33 % 12 67 % 16 


Barnehage/skole 24 14 % 151 86 % 175 


Totalt 77 18 % 346 82 % 425 


 


Ledere Menn % Kvinner % Totalt  


            


Rådmannsteam 4 67 % 2 33 % 6 


Virksomhetsledere 5 36 % 9 64 % 14 


Totalt 9 45 % 11 55 % 20 


 
Det er klar overvekt av kvinner i organisasjonen (82 %). Bare på plan / teknisk er det klar overvekt av 
menn. 89 % av de ansatte innen helse og omsorg er kvinner, og andelen kvinner i barnehage og skole 
er 86 %. 
 
Blant lederne er det totalt sett omtrent jevnt fordelt med kvinner og menn, med noe flere menn i 
toppledelsen og noe flere kvinner blant virksomhetslederne. 
 


 


1.5 Diskriminering 
Gjerdrum kommune har i sin rekrutteringsplan bestemmelser om at dersom fremmedkulturelle søker 
stillinger i kommunen, skal de innkalles til intervju dersom de dekker minimumskravene til stillingen. 
For øvrig har vi ikke bestemmelser om positiv diskriminering av ansatte i kommunen. 
 
Gjerdrum kommune er en IA-bedrift, og har i så måte IA-mål om å øke den reelle pensjonsalder og 
tilrettelegge for at personer med redusert funksjonsevne, kan ansettes (på ellers like vilkår).  


Tekst 2015


Antall årsverk 338,89


Antall ansatte 425


Antall kvinner 343


% andel kvinner 81 %


Antall menn 82


% andel menn 19 %


Antall lederstillinger 18


Antall kvinner i ledende stillinger 9


% andel kvinner i ledende stillinger 50 %


Antall menn i ledende stillinger 9


% andel menn i ledende stillinger 50 %


Antall deltidsstillinger 115


Antall ansatte i deltidsstillinger 201


Antall kvinner i deltidsstillinger 172


% andel kvinner i deltidsstillinger 85 %


Antall menn i deltidsstillinger 29


% andel menn i deltidsstillinger 14 %
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1.6 Internkontroll 
Kvalitetssystemet som Gjerdrum anskaffet sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker, er 
fortsatt under innføring. Stadig flere virksomheter har lagt inn sine rutinebeskrivelser i 
kvalitetssystemet. For øvrig så består internkontrollhåndboka som gir retningslinjer innenfor hms. 


1.7 Beredskap 
Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse er utarbeidet i henhold til lov og forskrift. Oppfølging 


pågår. 


2 Fakta 
Areal: 83,2 km2 


Folketall 31.12.2015: 6 323 


Befolkningssammensetning pr 31.12.2015 


 


3 Økonomisk analyse 
Gjerdrum kommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,056 mill. kroner og et positivt 


netto driftsresultat på 6,454 mill. kroner for 2015.  


Mindreforbruket kan oppsummeres slik: 


- Virksomhetene gikk samlet sett med et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett, noen 


virksomheter hadde mindreforbruk, mens andre hadde et merforbruk. 


- Finansområdet hadde et merforbruk på 9,1 mill. kroner i 2015 på grunn av svikt på 


avkastningen gjennom Pareto fondende, inntektutjevningen, pensjon, samt mindre tilksudd 


vedrørende flyktninger enn budsjettert. 


3.1 Avviksanalyse 
Fylkesmannen har anbefalinger om at netto driftsresultat skal være mellom 3-5 % av sum 


driftsinntekter på sikt (tilsvarer ca. mellom 12,8 og 21,4 mill. kroner for 2015). Årets resultat på 6,454 


mill. kroner i merforbruk som tilsvarer 1,51 %. Forskjellen mellom anbefalt resultat og faktisk resultat 


er på 6,4–14,9 mill. kroner. 
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Skatt og rammetilskudd var budsjettert med 314 mill. kroner samlet. Resultatet i regnskapet for 2015 


viser at resultatet er på 317 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig sterk økning i skatteinntektene 


gjennom året.  


Netto utgifter til virksomhetene i henhold til pliktig skjema 1B i regnskapet viser at det er fordelt til 


drift 298,6 mill. kroner i revidert budsjett. Resultatet viser at den endelige fordelingen ble på 293,3 


mill. kroner. 


Gjerdrum kommune har investeringer i norske aksjer og obligasjoner og avkastningen av disse 


midlene har alltid vært konservativt vurdert i budsjettet. Gjerdrum kommune har i budsjettet for 


2015 anslått at den totale avkastning som forventes tilført drift ville være 4,5 mill. kroner. For 2015 


fikk vi en avkastning på -0,84 %. Til sammenligning så var 3 mnd. Nibor renter per år på 0,88 %. 


Andre tilskudd er mottatte integreringstilskudd flyktninger og denne var lavere enn forventet.  


Driftsregnskapet for 2015 viser at kommunen fikk et mindreforbruk på 3,053 mill. kroner. Dette 


mindreforbruket skal kommunestyret vedta benyttelsen av i regnskapssaken.  


 


Beskrivelse


Regnskap 


2015


Revidert 


budsjett


Vedtatt 


budjsett Avvik 2015


Lønn inkl. sosiale utgifter 249 121 242 102 229 583 -7 019


Varer og tjenester til egenproduksjon 44 999 43 490 43 549 -1 509


Tjenester som erstatter egenproduksjon 84 584 82 932 83 511 -1 652


Overføringsutgifter 20 678 18 001 20 815 -2 677


Finansutgifter 49 663 46 930 48 154 -2 733


Sum utgifter 449 045 433 455 425 612 -15 556


Salgs- og leieinntekter 59 655 52 014 51 944 7 641


Overføringsinntekter med krav til motytelse 44 326 36 117 26 945 8 209


Overføringsinntekter uten krav til motytelse 323 850 318 407 317 215 5 443


Finansieringsinntekter og -transaksjoner 21 389 27 126 29 508 -5 737


Sum inntekter 449 220 433 664 425 612 15 556


tall i tusen
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3.1.1 Kommentarer til sum utgifter og inntekter 


Lønn og sosiale utgifter 


 
 
Figuren over viser avviket for lønn og sosiale utgifter mellom regnskap og revidert budsjett. De aller 


fleste virksomhetene har godt samsvar mellom budsjett og regnskap, mens det er noen forhold som 


gjør at det kan være avvik mellom regnskap og revidert budsjett.  


1. Virksomhetene har ikke benyttet refusjonen av sykepenger/svangerskap til å sette inn vikar 


fra første dag. Nav har refundert totalt ca. 11 mill. kroner i sykepenger, men virksomhetene 


har bare brukt 5,2 mill. kroner til lønn til vikarer. Altså en forskjell i forhold til budsjett på 5,8 


mill. kroner. Samlet avvik mellom budsjett og regnskap på lønn inkludert sosiale utgifter er 


på ca. 3,8 mill. kroner i mindreforbruk. 


2. Utgifter til lønn, vikarbyråer og konsulentutgifter bør vurderes i sammenheng. Utgifter til 


vikarbyråer og frittstående konsulenter er til sammen 1,9 mill. kroner høyere enn 


budsjettert. På denne posten framkommer også utredninger som er bestilte og utgifter til 


advokater, juridisk bistand etc. Virksomheter som har størst avvik mellom budsjett og 


regnskap er Gjerdrum barneskole (0,3 mill. kroner), institusjon (1,5 mill. kroner), 


hjemmetjenesten (0,5 mill. kroner). 


Varer og tjenester 


Under kategorien varer og tjenester til egenproduksjon vises til punkt 2 over. Avviket ligger i 


hovedsak på posten for konsulenttjenester/utgifter til vikarbyrå, med 1,5 mill. kroner. 


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 


Kommunen hadde et totalt avvik på denne posten på 1,7 mill. kroner. Tilskudd til ikke-kommunale 


barnehager har et merforbruk på 1 mill. kroner. Kjøp av institusjonsplasser på institusjon har 1,9 mill. 


kroner i merforbruk.  
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Overføringsutgifter 


Overføringsutgifter har et merforbruk på ca. 2,6 mill. kroner som hovedsakelig skyldes overføring til 


private vedrørende et erstatningsansvar for kommunen inngikk forlik på i 2015. Øvrige er mindre 


avvik. 


Finansinntekter 


Finansinntektene har et negativt avvik på til sammen 6,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at 


avkastningen på Paretofondene ble 5,5 mill. kroner dårligere enn budsjettert. 


Finansutgifter 


Finansutgifter har et positivt avvik samlet sett på 4,9 mill. kroner. Avvikene skyldes mindre utgifter til 


renter enn budsjettert.  


Kommunens budsjetter fordeles i hovedsak ned på virksomhetsnivået. Det er derfor viktig å fokusere 


på hvordan hver virksomhet har klart seg innenfor vedtatt ramme. En oversikt kan derfor framstilles 


slik (skjema 1B i regnskapet). 


 
 


For overordnet ledelse (rådmannsteam, personal og organisasjon, samfunnsutredning og styring 


samt økonomi) er det et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. For skolene, PPT og kultur er det 


mindreforbruk på 4 mill. kroner. På området barnehage, med barnehagemyndigheten, har vi et 


merforbruk på 0,4 mill. kroner.  


For områdene institusjon, hjemmebaserte tjenester, funksjonshemmede, Nav og helse og 


forebyggende er det et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.  
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Eiendomsdrift hadde et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Plan, oppmåling og byggsak med 


selvkosttjenester hadde et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner, mens kommunal teknikk med selvkost 


gikk med 1,8 mill. kroner i mindreforbruk.  


I forhold til hvilke faktorer som gjør at de ulike virksomheter har et mer/mindreforbruk henvises til 


de ulike virksomheters forklaringer i vedleggsdelen. 


Driftsutgifter per art 


 
 
Kommunens driftsutgifter er fordelt pr artsgruppe og viser at lønn er største utgiften i kommunen.  


I forhold til totale utgifter i kommunen så representerer lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter ca. 55,5 


% av totale driftsutgifter.  


Driftsinntekter per art 
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Kommunens driftsinntekter viser at skatt- og rammetilskudd (overføringsutgifter uten krav til 
motytelse) er den største posten. I 2015 representerte denne 72,1 % av de totale driftsinntektene. 
 


3.2 Regnskapsanalyse 
Kommunens regnskap består av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Reglene for bokføring 


av utgifter i drift- eller investeringsregnskapet legger til grunn følgende kriterier: hvorvidt utgiftene 


har en innkjøpsverdi på kr 100 000,- eller mer, har en levetid på over 3 år, og er et varig driftsmiddel. 


Utgifter som oppfyller kriteriene, skal føres som utgift i investeringsregnskapet. I tillegg til dette så 


skal ikke utsatt/manglende vedlikehold bokføres i investeringsregnskapet, men være en driftsutgift 


uansett størrelse på beløpet.  


Analysen fokuserer på enkelte nøkkeltall som er viktig for styringen av kommunen. Regnskapstallene 


fra 2009 – 2015 er i hovedsak brukt som utgangspunkt. Disse tallene sier noe om utviklingen over tid 


og danner også grunnlaget for å kunne si noe om framtiden i kommunen. Tallene er ikke 100 % 


sammenlignbare da det har vært mange endringer igjennom årene i hvordan kommunene har ført 


utgifter i KOSTRA, men de gir likevel en god indikasjon på den økonomiske situasjonen kommunen er 


i.  


Kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) var i forhold til totale inntekter i 2008 58,36 %, 


mens de i 2010 utgjorde 61,62 %. Fra og med 2011 ble de øremerket tilskudd til private barnehager 


innlemmet inn i rammetilskuddet og denne har derfor fått en kraftig oppgang i 2011. Summen av 


denne endringen gjør at sum skatt og rammetilskudd for 2011 økte til 74,98 %. I 2015 var det en 


nedgang fra 2014 og skatt og rammeinntektene utgjorde 73,58 %. Andre inntekter har økt 


tilsvarende. Grafen under viser sammensetningen av inntektene fra 2009 og frem til 2015. 
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Rammetilskudd og skattedekningsgraden antyder hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av 


henholdsvis rammetilskudd og skatteinntekter. Analysen viser at frie inntekter dekket 61 % av 


driftsutgiftene i 2009. For 2010 dekket de ca. 63,1 %. Denne faktoren er stabil fra år til år.  


Fra og med 2011 ble tilskudd til private barnehager innlemmet i rammetilskuddet og påvirker derfor 


dette bildet betraktelig. For 2015 utgjorde derfor andelen av driftsutgiftene som blir dekket 75,63 % 


av totale frie inntekter 


3.3 Kommunens gjeldsportefølje 
Kommunens langsiktige gjeld deles inn i lån til investeringer, lån til videre utlån og 


pensjonsforpliktelse. 


 
 


Oversikten viser at kommunen har en stor økning i pensjonsforpliktelsene, og disse vil også øke i 


tiden framover. Økningen har vært på ca. 59 % fra 2009 til 2015.  
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Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene 


 


 


3.3.1 Kommunens arbeidskapital 


Kommunen må ha en viss likvid beholdning da inn- og utbetalinger ikke skjer på samme tid. 


Arbeidskapitalen gir uttrykk for hvorvidt kommunen kan dekke løpende forpliktelser uten opptak av 


kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er dermed den sterkeste indikatoren på hvordan den likvide 


situasjonen utvikler seg i kommunen fra ett år til et annet. Kommunen så seg nødt til å gjøre vedtak 


om eventuell overtrekk av bankkonto i perioder i 2015. For å danne seg et bilde av hvordan 


likviditetsgraden er pr 31.12.15, kan man se på nedenstående tabell. Det er over lang tid at slike 


nøkkeltall er viktige.  


 


Likviditetsgrad 1 bør være større enn tallverdien to. Forholdet indikerer at kommunen bør ha dobbel 


så mye omløpsmidler som kortsiktig gjeld. Tabellen viser status på et gitt tidspunkt (31.12) og 


situasjonen endrer seg fortløpende gjennom året. 


Likviditetsgrad 2 bør være større enn tallverdien én. De som har en likviditetsgrad 2 som er lik eller 


lavere enn én er å betrakte som insolvent. Likviditetsgrad 2 tilsier at Gjerdrum kommune har hatt 


god likviditet i flere av de siste årene, men at denne er presset i 2015, selv om den har bedret seg litt 


fra 2014.  


Utviklingen viser at de mest likvide omløpsmidlene må ha fokus i videre budsjetter framover.  


Likviditetsgrader 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Sum omløpsmidler 113 529 136 213 160 738 195 229 183 848 218 163 186 258 162 550 213 542 179 871 183 259 205 488


Kortsiktig gjeld 34 461 43 139 50 018 41 019 60 677 42 474 40 380 47 063 52 144 54 001 55 571 71 492


Likviditetsgrad 1 3,29 3,16 3,21 4,76 3,03 5,14 4,61 3,45 4,1 3,33 3,3 2,87


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Mest likvide omløpsmidler 69 892 56 351 71 861 99 986 91 304 114 418 78 678 52 412 88 730 56 316 67 774 95 616


Kortsiktig gjeld 34 461 43 139 50 018 41 019 60 100 41 687 40 380 47 063 52 144 54 001 55 571 71 492


Likviditetsgrad 2 2,03 1,31 1,44 2,44 1,52 2,74 1,95 1,11 1,7 1,04 1,22 1,34
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3.3.2 KOSTRA - tall (groveste nivå) 


Gjerdrum kommune er fra 2014 blitt plassert i gruppe 7 som SSB benytter som 


sammenligningskommuner. Kjennetegnet for denne gruppen er mellomstore kommuner med lave 


frie inntekter. Til og med 2013 var Gjerdrum kommune i kommunegruppe 8. 


Kommunegruppe 7 består av følgende kommuner: 


Rygge 
Vestby 
Ås 
Nesodden 
Aurskog-Høland 
Gjerdrum 
Sørum 
Fet 


Rælingen 
Enebakk 
Nes 
Nannestad 
Løten 
Sør-Odal 
Vestre Toten 


Jevnaker 
Lunner 
Øvre Eiker 
Hurum 
Holmestrand 
Svelvik 
Stokke 


 
Søgne 
Hå 
Klepp 
Sykkylven 
Sula 
Orkdal 
Melhus 
Skaun 


I vedlagte diagrammer er ØRU- kommunene tatt med. I 2014 ble det laget en ny analyse basert på 


nøkkeltall fra KOSTRA hvor en del sammenligningskommuner ble tatt med. De fleste av disse 


kommunene ligger i kommunegruppe 7, derfor har man ikke tatt med andre enn kommunegruppe 7 


og de kommunene som inngår i ØRU.  


NB! Tallene er basert på foreløpige Kostra-tall for 2015. Endelige tall kan gi endringer. Endelige tall 


publiseres 15.06.15. 


3.3.3 Netto lånegjeld og frie inntekter for 2015 


 
 
Figuren over viser netto lånegjeld i kroner pr innbygger (Brutto lånegjeld – utlån – ubrukte 


lånemidler) og sammenligner denne med netto frie inntekter i kroner pr innbygger (skatt og 


rammetilskudd).  


Som det går fram av tabellen så har Gjerdrum kommune nest høyest inntekt pr innbygger i ØRU, men 


har også stor gjeld pr innbygger. Nettogjeld pr innbygger har gått opp fra nær kr 61 000,- i 2009 til kr 


71 352,- i 2015. Fra 2014 har netto lånegjeld steget med kr 13 720,-. Investeringer til nytt sykehjem 


har gitt kraftig økning i lånegjelden per innbygger.  
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3.3.4 Netto driftsutgifter grunnskolesektor 


 
 
I figuren over vises netto driftsutgifter til grunnskolesektoren(etter at tilskudd fra staten og 


eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra). Denne består av utgifter til undervisning, 


spesialskoler, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Grafen viser at Gjerdrum kommune ligger 


høyest blant både ØRU-kommunene og også i forhold til kommunegruppe 7, Akershus og resten av 


landet.  


3.3.5 Netto driftsutgifter pr innbygger innenfor helsesektoren 


 
 


Kommunehelse: Gjerdrum ligger som i tidligere år lavest i ØRU med kr 1 951,- pr innbygger (økning 


på 10,16 % fra 2014). Nannestad ligger høyest pr innbygger med kr 2 702,-pr innbygger.  


Pleie og omsorg: Gjerdrum ligger nest høyest i ØRU med kr 14 203,- pr innbygger (en reduksjon på 


5,26 %) etter Hurdal kommune. Nannestad ligger lavest med kr 10 853,- pr innbygger.  
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Sosialtjenesten: Gjerdrum ligger tredje lavest i ØRU med kr 1 180,- pr innbygger. Høyest ligger 


Eidsvoll med kr 1 700,- pr innbygger.  


Barnevern: Gjerdrum ligger nest lavest i ØRU med kr 1 505,- pr innbygger. Hurdal har lavest utgift 


med kr 1 297,- pr innbygger. Høyest ligger Nannestad med kr 2 375,- pr innbygger.  


3.3.6 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 


 


Grafen viser at Gjerdrum ligger høyest i ØRU med kr 4 677,- per innbygger. Dette er en ytterligere 


nedgang fra 2013 da tallet var kr 5 379,- per innbygger. I prosent utgjør det fra 2014 til 2015 en 


nedgang på 1,86 %. Lavest ligger Ullensaker med kr 2 973 pr innbygger. 


3.3.7 Netto driftsutgifter i kroner til barnehager per innbygger  


 


Grafen viser at Gjerdrum ligger nest høyest i ØRU og også høyere enn kostragruppe 7, Akershus og 


landet for øvrig. Går man dypere ned i tallene drives de kommunale barnehagene effektivt, men på 


grunn av høy andel av 0-åringer i barnehagene i Gjerdrum øker utgiftene per innbygger.  
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3.3.8 Driftsregnskap med kommentarer på netto og brutto driftsresultat 


Sum driftsinntekter  


Sum driftsinntekter har vist økning i hele perioden.  


Sum driftsutgifter 


Utviklingen i sum driftsutgifter har vært 0,69 % økning fra 2014 til 2015. Samlet sett har inntektene i 


perioden 2011 – 2015 økt med 110,3 mill. kroner, mens utgiftene har økt med 106,1 mill. kroner i 


samme periode.  


Kommunen har i flere år ikke maktet å etablere et nivå på driften som er tilpasset inntektene. 


Kommunen har hatt full fokus på utgiftssiden for å drive så effektive tjenester som mulig, og dette 


har man begynt å se resultater av i 2015. Dette er et arbeid som det fortsatt skal være et stort fokus 


på i tiden fremover. Finansutgifter viser i tabellen over at kommunen betaler ca. 12,9 millioner i 


låneavdrag i 2015. For 2014 var belastningen 12,3 mill. kroner.  


3.3.9 Netto resultatgrad 


Netto resultatgraden viser forholdet mellom netto driftsresultat og driftsinntektene og er en 
indikator på kommunens handlefrihet. Forholdet viser hvor stor andel av driftsinntektene som 
frigjøres til avsetninger. 


Fylkesmannens anbefaler en netto resultatgrad på 3 - 5 % av sum driftsinntekter over tid. For 2015 
har Gjerdrum kommune netto resultatgrad på – 1,51 %. For 2014 var tilsvarende tall -4,22 %. 


R2015 %-endr R2014 %-endr R2013 %-endr R2012 %-endr R2011


i 1000 kr.


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -16 155 -0,74 % -16 276 5,21 % -15 469 10,58 % -13 989 9,11 % -12 821


Andre salgs- og leieinntekter -43 500 48,64 % -29 266 -1,45 % -29 698 -0,96 % -29 986 -8,69 % -32 841


Overføringer med krav til motytelser -44 326 13,46 % -39 069 3,26 % -37 835 0,61 % -37 604 8,78 % -34 568


Rammetilskudd fra staten -131 709 -1,30 % -133 445 0,03 % -133 001 4,59 % -127 162 10,84 % -114 729


Andre statlige overføringer -6 748 11,43 % -6 056 -0,03 % -6 271 35,01 % -4 645 -23,27 % -6 054


Andre overføringer -2 290 -16,48 % -2 742 145,70 % -1 116


Inntekts- og formuesskatt -183 103 6,35 % -172 164 3,46 % -166 410 8,20 % -153 798 6,92 % -143 841


Eiendomsskatt 0 0 0


Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0


Sum driftsinntekter -427 830 7,22 % -399 018 2,37 % -389 799 6,16 % -367 184 6,48 % -344 854


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 188 247 4,55 % 180 061 5,34 % 170 941 6,81 % 160 040,00 8,42 % 147610


Sosiale utgifter 60 874 22,67 % 49 623 -3,77 % 51 565 20,37 % 42 838,00 16,72 % 36703


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 44 999 -2,14 % 45 982 -9,94 % 51 060 6,03 % 48 154,00 3,83 % 46378


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 84 584 -7,06 % 91 006 7,37 % 84 757 18,07 % 71 788,00 4,45 % 68729


Overføringer 20 678 -31,70 % 30 277 10,70 % 27 352 32,90 % 20 581,00 8,57 % 18956


Avskrivninger 16 675 2,25 % 16 308 7,65 % 15 149 -4,87 % 15 924,00 4,83 % 15191


Fordelte utgifter 175 44,63 % 121 74,31 % 69 18,97 % 58,00 -2


Sum driftsutgifter 416 232 0,69 % 413 379 3,11 % 400 893 11,55 % 359 383 7,74 % 333 565


Brutto driftsresultat -11 599 14 361 11 094 -7 801 -11 289


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -1 085 -81,36 % -5 821 -38,71 % -9 497 41,45 % -6 714,00 -0,33 % -6736


Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 -100,00 % -4 669,00 497,06 % -782


Mottatte avdrag på utlån -66 -46,77 % -124 36,26 % -91 -50,27 % -183,00 24,49 % -147


Sum eksterne finansinntekter -1 151 -80,64 % -5 945 -37,99 % -9 588 -17,10 % -11 566 50,89 % -7 665


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 10 047 -18,42 % 12 315 -4,62 % 12 912 -13,48 % 14 924 -29,25 % 21 094


Avdragsutgifter 12 890 4,88 % 12 290 -0,46 % 12 347 9,51 % 11 275 -29,79 % 16 060


Utlån 34 -74,24 % 132 10,74 % 119 25,26 % 95 25,00 % 76


Sum eksterne finansutgifter 22 971 -7,14 % 24 737 -2,52 % 25 378 -3,48 % 26 294 29,37 % 37 230


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 21 820 16,11 % 18 792 19,01 % 15 790 7,21 % 14 728 -50,18 % 29 565


Motpost avskrivninger -16 675 2,25 % -16 308 7,65 % -15 149 -4,87 % -15 924 4,83 % -15 191


Netto driftsresultat -6 454 16 845 11 734 -8 997 3 085
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Utviklingen viser at man har en forverring i netto resultatgrad i perioden 2009 – 2014 og derfor har 
kommunen tatt grep for å legge opp til en økning i netto driftsresultat. Dette begynner vi å se 
resultater av i 2015, men man har ennå ikke nådd Fylkesmannen anbefalinger, og det er fortsatt 
viktig med fokus på å øke netto driftsresultat.  
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4 Investeringer 
 


 


4.1 Oppsummering investeringer 2015 
For en mer detaljert beskrivelse per investeringsprosjekt vises det til virksomhetenes vedlegg. 


Det er i 2015 investert 90,5 millioner kroner i ulike investeringsprosjekter.  
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På eiendom er det investert totalt 68,4 millioner kroner. Utbygging av nytt sykehjem sto for 58,6 mill. 


kroner av investeringene. I tillegg ble det gamle bankbygget (Ask gnr 42) kjøpt for 6,1 mill. kroner og 


oppgradert for 1,8 mill. kroner. Det ble investert 2,6 mill. kroner i varmepumper på herredshuset. 


Det resterende av investeringsutgiftene er hovedsakelig utgifter forbundet med oppgradering av 


kommunale bygg og uteareal.  


På VAR-områdene er det investert 7 mill. kroner på avløp og 9,7 mill.kroner på vann. Investeringene 


på selvkostområdene er hovedsakelig nødvendige oppgraderinger av ledningsnett og oppgraderinger 


av tekniske anlegg. Det ble også gjennomført nødvendige grunnundersøkelser i forbindelse med sak 


om fremtidig vannforsyning, og det ble skiftet membraner på vannverket for å sikre drift frem til 


fremtidig vannforsyning er på plass (NRV). 


På områdeplan Ask-sentrum viser kommunens regnskap et nettobeløp på 2,668 mill. kroner. Dette 


beløpet er ikke dekkende for utgiftene påløpt til prosjektene. Det er utarbeidet et eget 


prosjektregnskap som skal godkjennes av revisjon. Dette regnskapet vil legges frem i egen sak senere 


i 2016, og vil gi en bedre oversikt over utbetalinger og inndekningen av disse. Det ble innbetalt et 


anleggsbidrag på 7,37 mill. kroner i 2015. Dette anleggsbidraget er fordelt ut på de ulike 


delprosjektene i porteføljen i henhold til forbruk. Det resterende på 5,9 mill. kronene er avsatt til 


bundet fond. Det har i 2015 oppstått et spesielt avvik fra kommuneregnskapet til prosjektregnskapet, 


på grunn av at det ikke er sendt faktura for arbeider utført i 2015 på prosjekt «Forskuttering 


Nystulia». Dette blir i kommunens regnskap anordnet til 2015, men dekkes først av anleggsbidrag det 


året fakturaen blir betalt (2016). 


Sentrumseiendom gnr 42/102 er i 2015 solgt for kr 34 mill. kroner. 3,4 mill. kroner (10 %) er betalt 


inn i 2015. Ytterligere 20 % (6,8 mill. kroner) betales inn når det foreligger vedtatt 


detaljreguleringsplan og resten (23,8 mill.kroner) når den første igangsettingstillatelse gis, men 


senest 31.12.2017. På grunn av anordningsprinsippet i kommuneregnskapet, vil ikke inntekten for 


salget regnskapsføres før råderetten for eiendommen er overdratt.  


4.2 Oppsummering finansiering 2015 
71,635 mill. kroner av investeringene er i 2015 dekket av lån. 13, 766 mill. kroner er dekket av 


momskompensasjon. Det er brukt 1,842 mill. kroner av ubundne investeringsfond. Gjerdrum har 


betalt ned 6,8 mill. kroner i avdragsutgifter. Bruk av bundne investeringsfond på 10,129 mill. kroner 


dreier seg om en oppretting av tidligere års feil. 
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1 Kommunens administrative årshjul og resultatsløyfer 
 


 


Kommunens administrative årshjul viser administrative prosesser i et plan- og styringssystem. I tillegg 


til de ordinære punktene i et kommunalt årshjul, er det lagt inn fire resultatsløyfer. Enkelte områder 


krever et bredere fokus. To av resultatsløyfene er tertialrapportering, som skjer to ganger årlig. I 


tillegg gjennomfører kommunen to større resultatsløyfer som en del av konseptet balansert 


målstyring. Den ene er knyttet til brukerundersøkelser(gjennomføres hvert 2.år), den andre til 


medarbeiderundersøkelsen. Målet er å fokusere på ulike deler av målekartet – i tillegg til økonomi. 


Resultatene vil bearbeides på ulike nivåer i organisasjonen og skal være gjenstand for en grundig 


analyse og refleksjon. Dette skjer før en iverksetter tiltak for å forbedre resultatet eller utvikle 


virksomheten videre innenfor området. Dialog med politikerne underveis i prosessen er en viktig del 


av arbeidet. 


Etter hver resultatsløyfe i kommunens årshjul gjennomføres en intern prosess hvor man bruker tid til 


analyse og refleksjon før en eventuelt iverksetter tiltak for å korrigere kurs. Dette kan være et godt 


utgangspunkt for å treffe gode beslutninger i forhold til tiltakene man ønsker seg, da alle slike tiltak 


må bearbeides mye på hver virksomhet.  
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Revisjon felles målkart 


Revisjon lederavtaler 


Virksomhetsplanlegging 


Årsavslutning 


Kostra- og øvrig statlig 


rapportering. 


Årsmelding 


RS 1 (mars/april): 


Brukerundersøkelsen 


følges opp. 


Tertial 1 (grunnlag for 


rammesak) 


Oppstart budsjett- og 


øk.planprosess. 


Økonomi- og strategiseminar 


Vernerunder 


Vedtak økonomiplan 


Detaljbudsjett SSB-


rapportering 


GSI - rapportering 


RS 2 (mai/juni): Økonomi og 


sykefravær 1. tertial 


rapporteres / følges opp. 


Lokale 


lønnsforhandlinger 


RS 3 (sept/oktober): 


Økonomi og sykefravær 


2. tertial rapporteres / 


følges opp. 


RS 4 (nov/des): Medarbeider-


undersøkelse følges opp. 


Tertial 2 


IPLOS 


Økonomiplan – utkast klart 
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2 Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen er svært viktig for Gjerdrum kommune for å kunne gi gode prognoser på 


tjenester til befolkningen. Det er også viktig å vite hvordan alderssammensetningen i befolkningen er 


for å treffe godt i forhold til det kommunale tjenestetilbudet. 


2.1 Den prosentvise veksten i perioden 2009 til 2016 


 
Tabell viser utviklingen pr 1/1 


 
 


2.2 Alderssammensetning 


 
 


  


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Gjerdrum 1,89 % 4,56 % 2,90 % 2,70 % 1,82 % 0,40 % 0,54 % -0,05 %


Ullensaker 4,47 % 3,38 % 3,41 % 3,20 % 2,25 % 2,20 % 2,69 % 2,64 %


Nes 0,64 % 1,06 % 1,18 % 2,10 % 1,83 % 1,70 % 1,22 % 1,83 %


Eidvoll 2,03 % 1,81 % 2,12 % 1,45 % 2,41 % 2,50 % 2,42 % 2,47 %


Nannestad 1,34 % 1,18 % 1,84 % 2,17 % 1,26 % 1,80 % 1,49 % 3,24 %


Hurdal 1,55 % -0,15 % 0,08 % 2,33 % 1,05 % 0,40 % 2,12 % 3,09 %


ØRU 2,40 % 2,20 % 2,30 % 2,56 % 2,01 % 1,94 % 2,01 % 2,34 %


Akershus 1,75 % 1,68 % 1,71 % 1,94 % 1,82 % 12,73 % 1,58 % 1,65 %
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3 Finansområdet 
I henhold til finansreglementet for Gjerdrum kommune vedtatt i 2010 legges det opp til rapportering 


pr tertial samt i årsmeldingen. 


3.1 Forvaltning av ledig likviditet: 
Gjerdrum kommune plasserer til enhver tid ledig likviditet i rene bankinnskudd. Der hvor kommunen 


ønsker å gå inn i finansmarkedet, så skjer dette gjennom separate vedtak i kommunestyret. 


Gjerdrum kommune har hovedbankavtale med Dnb Nor. Avtalen ble inngått i juni 2012 og har en 


avtaleperiode fram til september 2016. 


3.2 Forvaltning av gjeld 


Gjerdrum har i dag følgende gjeld gruppert etter type lån: 
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Kommunen hadde budsjettvedtak på låneopptak for 2015 på 72,58 mill. kroner. Kommunen har 


ingen finansielle leasings-avtaler. 


Refinansieringen i 2015 var på totalt 204,75 mill. kroner etter fradrag for innbetalte avdrag på 15,6 


mill. kroner. Grunnen til refinansieringen er at kommunen hele tiden skal ha det beste tilbudet i 


markedet. Hele gjeldsporteføljen er basert på at kommunen ofte gjennomfører konkurranser for å 


oppnå det beste tilbudet. Tabellen over viser når neste refinansiering vil skje (forfallsdato). 


Gjeldsporteføljen til Gjerdrum kommune består av noen få underliggende lån - noe som fører til en 


meget kompakt og oversiktlig portefølje. Alle lånene har samme struktur og markedstilknytning. 


Kommunen har valgt å ha alle underliggende lån med flytende rente for å ha fleksibilitet til å endre 
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andelen på rentesikring. Ved å ha samme struktur på de underliggende lånene, reduseres 


kostnadene ved rentesikring.  


Alle innlåningene har blitt foretatt til meget gunstige markedsvilkår. Kommunen har også ønsket å 
benytte det lave nominelle rentenivået til å sikre sine rentekostnader i fremtiden. Ønsket om å få en 
mer forutsigbar rentekostnad, gjenspeiles i porteføljen rentevarighet (durasjon) på 1,3 år. 


Ved årsskiftet hadde kommunen bundet ca. 49 % av lånevolumet. Gjeldsporteføljen er i henhold til 
finansreglementet. 


3.3 Forvaltning av kapital 
Gjerdrum kommune sprer risikoen innenfor to aktivaklasser: norske renteplasseringer (74 %) og 


norske aksjer (26 %). Plasseringene innenfor disse aktivaklassene kan betegnes som konservative.  


Porteføljen forvaltes innenfor de restriksjonene som ligger i finansreglementet, dvs. maksimal andel 


plasseringer i norske aksjer på 30 %. Reell plassering er på 26 % pr 31.12.2015. Plasseringen  varierer 


noe gjennom året, men vil aldri overstige 30 %.  
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Tabellen over viser fordeling av avkastningen per måned i 2015i forhold til kommunens portefølje og 


mot de ulike indekser som porteføljen sammenligner seg med. Tabellen under viser samme tabell fra 


oppstart i 2001 og fram til utgangen av 2015. 


 
 


Fra oppstart og til 31.12.2015 har Gjerdrum kommune hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 


6,27 %, mens 3 måneders rente ligger på årlig gjennomsnitt på 3,17 %. Det er derfor viktig å ha et 


langsiktig perspektiv på slike plasseringer. 


Tabellen under viser fordelingen på de ulike aktivaklasser i kroner og prosent av de samlede 


langsiktige finansielle aktiva.  
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Aktivaklasse ledig likviditet og midler som er beregnet til driftsformål er i form av innskudd i 
bankkonto. Renteavkastningen som ligger inne hos vår hovedbank i DNB er følgende: 
 


 30.04.2015 31.08.2015 31.12.2015 


Oppnådd rente 0,25% 0,25% 0,25% 


Nibor 3 mnd. Rente 0,30 % 0,65 % 0,88% 


    


Avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. All renteavkastning er 


innenfor reglene i finansreglementet samt innenfor reglene i hovedbankavtale samt at det er ingen 


endringer i finansiell risiko.  


Gjerdrum kommune har ingen fortløpende plasseringer på til enhver tids ledig likviditet. Disse 


midlene er i sin helhet plassert i ordinære bankkonto i vår hovedbankforbindelse.  
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4 Prosjektrapportering - Eiendomsdrift/Veg/Administrasjon 


PROSJEKT 
Beløp 
2015 


Budsjett 
2015 


Avvik 
2015 


Totalt 
inv. 


Totalt 
budsjett 


Totalt 
avvik 


5444 Oppgradering kommunal bygg 727 813 86 2 694 2 400 -294 


5445 Sykehjemsplasser 


Handlingsplan 2022 


58 597 75 000 16 403 67 093 84 000 16 907 


5470 Varmepumper 2 656 2 635 -21 3 335 3 307 -28 


5659 Brakkemoduler 812 738 -74 1 097 886 -211 


5668 Sentrumsplan Utvikling 1 204 1 204 0 1 204 1 204 0 


5670 Uteareal Gjerdrum barneskole 489 489 0 489 489 0 


5671 Salg av Rognvegen 13A og 13B -4 534 -4 534 0 -4 534 -4 534 0 


5672 Kjøp av Ask gnr 42 6 124 6 124 0 6 124 6 124 0 


5673 Oppgradering av Ask gnr 42/19 


- Helsestasjon 


1 827 1 800 -27 1 827 1 800 -27 


5467 Lysdammen bro 109 100 -9 455 700 245 


5666 Kjøp av varebil driftsbasen 383 400 17 383 400 17 


SUM EIENDOM 68 394 84 769 16 375 80 167 96 776 16 355 


5578 Aksjon skoleveg 1 581 1 643 62 2 281 2 326 45 


5674 Utskifting av lysarmatur 300 330 30 300 330 30 


SUM VEG 1 881 1 973 62 2 581 2 656 75 


5189 IT-Plan 


 


796 796 0 4 376 4 376 0 


SUM ADM. 796 796 0 4 376 4 376 0 


 


Balansert avviksforklaring EIENDOM


Prosjekt 5444 Oppgradering kommunale bygg 


Kommunale formålsbygg og utleieboliger har stedvis 


behov for oppgraderinger og påkostninger. 


Ombygging av servicesenteret for å få plass til flere 


arbeidsplasser  


Fremdrift: 


Tatt i bruk september 2015 


Økonomi: 


Regnskap viser et mindreforbruk på kr 86 437.  


 


Prosjekt 5445 Sykehjemsplasser 


Fremdrift: 


Pr. 3. kvartal er bygget tilnærmet ferdig utvendig og 


de innvendige arbeider er så vidt påbegynt. Prosjektet 


er nå 4 uker forsinket i forhold til omforent 


framdriftsplan. 


Økonomi: 


Den økonomiske rammen i 2015 er 75 millioner. De 


bokførte kostnadene er 58,6 mill. Mindreforbruket 


skyldes: 


 På grunn av på 4 ukers forsinkelse har vi kommet 


til enighet med entreprenør om å holde tilbake 


delfaktura for desember på 10 millioner kroner. 


Disse kostnadene vil som en konsekvens av dette 


komme i 2016. 


 Det har i tillegg påløpt mindre kostnader til 


uforutsett enn beregnet. 


Støy fra byggeplasser er en belastning, spesielt for 


legesenteret. Det kan komme krav om økonomisk 


kompensasjon for dette. 


Prosjektet er godt innenfor vedtatt økonomisk ramme. 


Prosjekt 5470 Varmepumper 


Fremdrift: 


Installasjon av varmepumpe i Herredshuset er pr 3. 


tertial satt i drift og fungerer som forutsatt. 


Økonomi: 


Merforbruk på kr 21 000 skyldes uforutsette 


kostnader. 
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Prosjekt 5659 Brakkemoduler 


Den økonomiske rammen for 2015 var fra starten av 


satt til 2,5 mill for å skaffe til veie erstatningslokaler 


for legesenteret i en kortere periode, Dette ble ikke 


nødvendig og rammen ble i 1. tertial justert ned til kr 


738 000.  


Økonomi 


Det er pr. 3. tertial et merforbruk på kr 74 000. 


Prosjekt 5661 Flyktningsboliger 


Se prosjekt 5672 Kjøp av Ask gnr 42/19. 


 


Prosjekt 5668 Sentrumsplan utvikling av 


sentrumseiendommer 


Det er påløpt i underkant av 1,3 mill til utarbeidelse av 


en formingsveileder til Områdeplan for Ask sentrum 


og til salg av kommunens eiendom 42/102. Akershus 


fylkeskommune har gitt 80 000 kroner i økonomisk 


støtte til tiltaket. 


 


Prosjekt 5667 Forskuttering infrastruktur 


Områdeplanen inneholder rekkefølgekrav som 


forutsetter at en detaljplan for fylkesvei 120 utarbeides 


tidlig i utbyggingen. Rådmannen foreslår at dette 


planarbeidet startes opp i 2015. Det er søkt støtte fra 


fylkeskommunen til planarbeidet. Planomfanget bør 


begrenses men allikevel være tilstrekkelig til å 


oppfylle de krav Akershus fylkeskommune stiller 


(gjennom States Vegvesen).  


Fremdrift:  


Tiltaket er foreløpig ikke satt i gang. 


Økonomi:  


Budsjett flyttes til prosjektnumrene 6010 og 6110. 


Prosjekt 5670 Uteareal Gjerdrum barneskole 


Innkjøp og montering av lekeplassutstyr, samt 


terrengarbeider med sykkelløype, tilbakefylling og 


ferdigplen. 


Fremdrift:  


Ferdig til skolestart 2015. 


Økonomi:  


Ingen avvik.  


5671 Prosjekt Salg av Rognvegen 13A og 13B 


Kommunal eiendom Rognevegen 13A – 13B 


ble solgt i mars mnd 2015 for kr 4, 534 mill. 


Fremdrift:  


Avsluttet  


 


5672 Kjøp av Ask gnr. 42/19 


Det ble politisk besluttet å kjøpe den gamle 


sparebankgården. Denne inneholdt 3stk. leiligheter 


som vil bli benyttet til flyktningeboliger. 


 


Arealene til den gamle banken blir nå benyttet til ny 


helsestasjon. 


 


Fremdrift: 


Helsestasjon var innflytningsklar den 01.10.15 


De tre tilhørende leilighetene er alle utleid.  


Økonomi: Ingen avvik. 


5673 Oppgradering av Ask gnr 42/19 


Det ble bevilget kr. 1.000.000 til ombygging av 


lokalene, basert på et grovt kostnadsoverslag i 


forbindelse med kjøpet av eiendommen.  Det ble 


oppdaget store avvik i forhold til brannsikkerhet etc. 


dette har medført store kostnadsoverskridelser i 


forhold ombyggingen til helsestasjon. 


 


Fremdrift: 


Helsestasjon ble ferdigstilt og tatt i bruk den 01.10.15 


Økonomi: 


Det ble bevilget kr. 1 800 000 til formålet. Det påløp 


et overforbruk på bygningsarbeidene på kr. 27 000,-. 


 


 


 


Salg av Sentrumseiendom gnr. 42/102 


Investeringene i økonomiplan 2015-2021 


delfinansieres ved salg av eiendommen 42/102 


(indrefilet). Mulig salgssum er budsjettert med 15 


millioner kroner i 2015. Eiendommen ble i løpet av 3. 


tertial solgt for 34 millioner kroner. 3,4 millioner (10 


%) er betalt inn i 2015. Ytterligere 20 % (6,8 mill. 


kroner) betales inn når det foreligger vedtatt 


detaljreguleringsplan og resten (23,8 mill. kroner) når 


den første igangsettingstillatelse gis, men senest 


31.12.2017.  


5467 Lysdammen  


Innkjøp av sand og grøfting, samt utbedring av 


grøntareal. 
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Fremdrift: Ferdigstilt 2015. 


 


Økonomi:  


Regnskap viser et merforbruk på kr. 9 000,- 


Prosjekt 5666 Kjøp av varebil driftsbasen 


Kjøp av ny varebil til driftsavdelingen. 


Fremdrift:  


Bilen er levert Gjerdrum kommune.  


Avsluttet. 


Økonomi: 


Regnskap viser et mindreforbuk 17 000, 


 


Balansert avviksforklaring VEG 


Prosjekt 5575 Samferdsel/Trafikksikkerhetspl. 


Budsjettmidler ble i 1. tertial omprioritert til Kiss 


& ride. 


 


Prosjekt 5578 Aksjon skoleveg  


Prosjekt Kiss & Ride ved Veståsen skole. 


Opparbeidelse av ny stopp sone for avlevering og 


henting av barn til skolen. 


 


Fremdrift: 


Arbeidene ble gjennomført i løpet av skoleferien 


2015. Gjennomført som planlagt. 


 


Økonomi:  


Total kostnad for prosjektet beløper seg til  


kr. 2 581 000,-, - tilskudd aksjon skoleveg SVV. 1 


mill. kroner. Regnskap viser et mindreforbruk kr 


62 000,-. 


 


  


 


5674 Utskifting av lysarmatur 


På grunn av at kvikksølvsarmaturer ikke lenger er 


godkjent må all lysarmatur byttes ut med LED-


belysning. 


Fremdrift:  


Innkjøp av armatur er utført, ligger på eget lager for 


montering i 2016. 


 


Økonomi:  


Regnskap viser et mindreforbruk på kr.30 000,-. 


Balansert avviksforklaring ADM. 


Prosjekt 5189 IT-Plan 


Innkjøp av datautstyr for hele kommunen. Det har 


vært et etterslep på investeringene de siste årene, men 


det er nå på god vei til å kompletteres.  


Fremdrift: Som planlagt er datautstyr bestilt og levert 


i 2015. 


Økonomi: På grunn av store utskiftninger spesielt på 


skolene, ble utgiften noe større enn forventet.  


 


5 Prosjektrapportering – Avløp 
 


Avløp 
Beløp 
2015 


Budsjett 
2015 


Avvik 
2015 


Totalt 
inv. 


Totalt 
budsjett 


Totalt 
avvik 


5564 Oppgradering anlegg 1 198 1 000 198 1 198 1 000 -198 


5583 Salg av Møllerhaugen 0 -0 


 


0 0 0 0 


5624 Oppgradering VA-anlegg, 


Hungerholdt 


311 311 0 311 311 0 


5625 Oppgradering Myragutua 2 


Myragutua 2 


439 587 148 439 587 148 


5658 Oppgradering ledningsnett 


Ask-Bråtesletta 


5 084 3 690 -1 394 5 397 3 972 -1 425 


SUM Avløp 7 032 5 588 -1 444 7 345 5 870 -1 475 


 


Balansert avviksforklaring 
Prosjekt 5564 Overvåkingsanlegg  


pumpestasjoner, Avløp. 







 


Gjerdrum kommune 
Årsberetning 2015 


Vedlegg 


 


Side 1 


Et samarbeidsprosjekt med Sørum og MIRA  


angående nytt overvåkningsanlegg for kommunale 


avløpspumpestasjoner (10stk).  


Fremdrift: 


Prosjektet er avsluttet, bortsett fra kontraktert 


prøvetid. 


Økonomi: 


Regnskap viser et overforbruk på kr. 198 000. 


Dette skyldes uforutsette felleskostnader med prosjekt 


administrering mellom Sørum og MIRA for 


gjennomføring av prosjektet. 


Prosjekt 5583 Salg av Møllerhaugen 


Salg av Møllerhaugen, Rudsbakka 17. 


 


Fremdrift:  


Eiendommen er solgt kr. 3 100 000,-. 


Økonomi:  


Ingen avvik. 


 


Prosjekt 5624 Oppgradering VA-anlegg, 


Hungerholdt/Nærlaus. 


Prosjektet består av å legge om vann- og 


avløpsledninger i Furuvegen/Granvegen. 


Fremdrift:  


Arbeidene med VA anleggene er ferdigstilt, all 


opprydding etter arbeidene er utført. 


 


Økonomi:  


Ingen avvik. 


Prosjekt 5625 Oppgradering Myragutua 


Prosjektet omfatter oppgradering av vann- og 


avløpsledninger i forbindelse med bygging av gang- 


og sykkelveg i Myragutua/Kulsrudgutua. 


Dette var et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen. 


Fremdrift:  


Prosjektet er ferdigstilt. 


 


Økonomi: 


Regnskap viser et mindreforbruk på kr 119 000,-. 


 


Prosjekt 5658 Oppgradering ledningsnett Ask-


Bråtesletta. 


Fremføring av nytt VA anlegg til sørbygda. 


Dette er et samarbeidsprosjekt sammen med Statens 


vegvesen og Gjerdrum kommune. 


Fremdrift:  


Ferdigstilles i løpet av mai/ juni 2016 


Økonomi:  
Budsjett 2015 kr 3 690 000 eks. mva for avløp.  


Regnskap viser et merforbruk pålydende  


kr. -1 394 000 


Pumpestasjon Fjeldstaddalen var uteglemt i 


totalprosjektet/ kontrakt, kostnad kr 1 347 060,-. 
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6 Prosjektrapportering vann 


Vann 
Beløp 
2015 


Budsjett 
2015 


Avvik 
2015 


Totalt 
inv. 


Totalt 
budsjett 


Totalt 
avvik 


5589 Rehab Grønlund/Veståsen 791 961 170 1 997 2 300 303 


5624 Oppgradering VA-anlegg, 


Hungerholdt 


518 518 0 2 809 2 878 69 


5625 Oppgradering ledningsnett 


vann Myragutua 2 


523 588 65 799 1 488 689 


5642 Askdammene 233 226 -7 233 226 -7 


5658 Oppgradering ledningsnett 


Ask-Bråtesletta 


5 131 3 690 -1 441 5 131 3 690 -1 441 


5662 Grunnundersøkelse fremtidig 


vannforsyning 


1 047 1 284 237 2 580 3 284 704 


5665 Oppgradering av membraner 


vannproduksjon 


1 496 1 500 4 1 496 1 500 4 


SUM Vann 9 739 8 767 -972 15 045 15 366 321 


Balansert avviksforklaring 


Prosjekt 5589 Rehab Grønlund/Veståsen 


Arbeider med utskifting av gammel 250m/m 


etternittledning. Åmodthagan/Veståsen. 


 


Fremdrift: 


Arbeidene er utført med krækking av gammel. 


vannledning. 


Noe oppryddingsarbeid gjenstår til våren 2016, 


 


 
Økonomi:  


Regnskap viser et mindreforbruk kr. 170 000,-. 


Årsak for mindreforbruk er at det ble benyttet 


krækking av rør, som innebærer ingen skader på 


hager og andre arealer som krever oppryddings- 


arbeid. 


Prosjekt 5624 Oppgradering VA-anlegg, 


Hungerholdt/Nærlaus 


Prosjektet består av å legge om vann- og 


avløpsledninger i Furuvegen/Granvegen. 


 


Fremdrift:  


Prosjektet er ferdigstilt 


 


Økonomi: 


Ingen avvik. 


 


Prosjekt 5625 Oppgradering ledningsnett 


vann, Myragutua 2 


Prosjektet omfatter oppgradering av vannledninger 


i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg i  


Myragutua/Kulsrudgutua. 


Dette var et samarbeidsprosjekt med Statens 


vegvesen. 


Fremdrift:  


Prosjektet er ferdigstilt 


 


Økonomi: 


Regnskap viser et mindreforbruk kr. 65 000,-. 


Prosjekt 5642 Askdammene 


Etter vedtak i KS 42/11, ble det søkt om å legge ned 


øvre Askdam og varig senke midtre Askdam. Det 


skulle i tillegg undersøkes tilrettelegging av 


området for allmenheten. 


Fremdrift:  


Prosjektet er ferdigstilt. 


 


Økonomi: 


Regnskap viser ingen avvik. 


Prosjekt 5658 Nyanlegg, ledningsnett Ask-


Bråtesletta 


Fremføring av nytt VA anlegg til sørbygda. 


Dette er et samarbeidsprosjekt sammen med Statens 


vegvesen. 


 
Fremdrift:  
Ferdigstilles mai/ juli 2016. 


 
Økonomi: 
Regnskap viser et merforbruk pålydende  


kr. -1 441 000,- 


Dette skyldes at fremdriften på anlegget har gått 


raskere enn forventet i forhold til vår periodisering 


2015/16 


 


 


Prosjekt 5662 Grunnundersøkelse fremtidig 


vannforsyning. 
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Det er politisk vedtatt at Gjerdrum kommune skal 


tilknyttes NRV i Sørum kommune ved Frogner. 


Det ble behov for ytterligere grunnundersøkelser i 


forhold til MIRA ledningen. Arbeidene er utført. 


 


Fremdrift: 


Ferdigstilt 2015. 


 


Økonomi:  


Regnskap viser et mindreforbruk kr. 237 000,-. 


Prosjekt 5665 Oppgradering av membraner 


vannproduksjon 


Det var behov for utskifting av alle membraner på 


vannrenseanlegg. Dette for å kunne sikre 


vannproduksjonen frem til vannverk skal legges 


ned. (tilknytning til NRV) 


Fremdrift:  


Arbeidene er utført. 


Økonomi:  


Ingen avvik. 
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7 Infrastruktur Ask sentrum 


7.1 Innledning 
Følgende regnskap er ment å gi en oversikt over påløpte utgifter til infrastrukturprosjekter i Ask-


sentrum. I henholdt til inngåtte utbyggingsavtaler, skal infrastrukturprosjekter finansieres av 


anleggsbidrag fra private utbyggere. 


Siden kommunen selv er byggherre for prosjektene, får kommunen kompensasjon for MVA påløpt i 


kommunens investeringsregnskap. Det er avtalt at det er netto utgift per prosjekt som skal dekkes av 


anleggsbidrag. Dette innebærer et fradrag per prosjekt som tilsvarer den MVA som er utbetalt.  


Kommunen har mottatt et anleggsbidrag på kr. 7 372 000 for utbygging av Vestvang. Utregningen av 


anleggsbidraget er gjort på bakgrunn av beregningner av totale kostnader for infrastrukturprosjekter 


som regnes som for store til at enkeltutbyggere kan bære kostnadene for dem alene. Disse 


prosjektene kan grovt sett deles i tre pakker: 


KV1-KV5 


Pakken består av ny vegforbindelse mellom Søndre Ask/Nystulia og Fjellvegen/Veståsen inkludert 


firearmet rundkjøring i Belstadsvingen, samt ny tverrforbindelse over til fylkesveg (fv.) 120 ved 


Askheim og oppgradering av Brådalsgutua. I regnskapet benevnes denne pakken som KV1-KV5. 


Vegforbindelsen må stå ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse for mer enn 300 nye boliger 


innenfor planområdet. 


S1 Fylkesveg 120 


Pakken består av en oppgradering av eksisterende fv. 120 fra Hønsigutua til Myragutua og 250m av 


Gjerivegen, samt ny holdeplass for busser og sentrumspark mellom kulturhuset og smia. Inkludert i 


oppgraderingen av fv. 120 er rundkjøring ved Myraguta og etablering av torg mellom byggene der 


Bunnpris og Rema 1000 holder til i dag. Detaljplan for fv 120 må foreligge før utbyggere kan gis 


tillatelse til bygging på felter langs fvlkesvegen. 


Turveger 


Pakken består av etablering av et sammenhengende turvegsystem i ravinedraget vest for sentrum 


sikres, med gjennomgående tursti og en broforbindelse som sommerstid skaper forbindelse med 


turområder utenfor sentrum og vinterstid forbinder skiløyper i Ask med løypenettet i Veståsen.  


Kostnadsberegninger for prosjektene er utført av Reinertsen, samt en usikkerhetsanalyse fra Holthe 


Consulting. Den totale rammen for prosjektene er på 258 mill NOK (2014-kroner). Summen er fordelt 


på antall kvadratmeter forventet byggmasse innenfor områdeplanen, som er vurdert til 75 % av total 


tillatt byggmasse ihht reguleringsbestemmelsene om BYA og byggehøyde. Næringsareal og boligareal 


er behandlet likt . 


Tidshorisonten for gjennomføringen av prosjektene er inntil 40 år, avhengig av utbyggingstakten. 
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I 2015 er det utført arbeid knyttet til KV1-KV5 og til S1 Fylkesveg 120. Arbeidet som er utført i 2015 er 


hovedsakelig innenfor planlegging og prosjektering, samt annet forberedende arbeid. I tillegg har 


deler av KV1-KV5 blitt opparbeidet i forbindelse med arbeidet med nytt kommunalt avløpsnett for 


påkobling til nytt interkommunalt renseanlegg i Sørum. 


7.2 Prosjektregnskap 


7.2.1 Prosjekt 6010 – KV1–KV5 


 


Kommentarer til prosjektet 


Påløpte kostnader er knyttet til forberedende arbeider for utføring av kryssløsning mellom fv 120 og 


ny tverrvei (KV4) ved Vestvang, hvor det foregår utbygging . Avtalen med utbygger går ut på at 


krysset skal stå ferdig innen 1. mai 2016.  


Kommunen har kjøpt tjenester til prosjektering av utbygger, som selv har besørget godkjenning av 


skissene fra Statens Vegvesen (eier av fv 120). 


Kommunen har også kjøpt konsulenttjenester til hjelp med grunnerverv og tiltredelsesavtaler for 


utførelse av vegarbeidet. 


7.2.2 Prosjekt 6011 – Forskuttering infrastruktur Nystulia 


 


Kommentarer til prosjektet 


Et underprosjekt av 6010 KV1 - KV5. Påløpte kostnader er knyttet til arbeider som er utført i 


forbindelse med legging av nye avløpsrør fra Gjerdrum til Sørum for påkobling til nytt 


interkommunalt renseanlegg MIRA. Sammen med dette arbeidet, er det gjort opparbeiding av 


vegtrase med gang- og sykkelfelt inkludert elektrisk tilrettelegging opp til bærelag.  


Kommunen har kjøpt tjenester av MIRA for utføring av tilleggstjenester utover legging av rør i de 


deler av traseen hvor ny veg er sammenfallende med trase for kloakknettet. 


Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Beløp


01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende54105 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK172,00             


02700 Konsulenttjenester 53400 KOMMUNALE VEIER 118 555,90     


02700 Konsulenttjenester 53420 FYLKESKOMMUNAL VEI 80 716,20       


04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 53400 KOMMUNALE VEIER 29 638,98       


04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 53420 FYLKESKOMMUNAL VEI 20 179,05       


Mva kompensasjon påløpt investering -49 818,03      


Netto prosjektkostnad 199 444,10     


Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Beløp


03750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker53020 DISTRIBUSJON  VANN 57 066,23


03750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker53210 KLOAKKNETT 936 587,12


03750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker53400 KOMMUNALE VEIER 57 066,22


04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 53400 KOMMUNALE VEIER 14 266,56


Mva kompensasjon påløpt investering -14 266,56


Netto prosjektkostnad 1 050 719,57
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Kostnader på prosjekt 6011 må trekkes fra totalbudsjettet på prosjekt 6010, da denne 


infrastrukturen er del av KV1-KV5 totalt sett. 


Prosjektet er ferdigstilt i 2015, men MIRA har enda ikke sendt sluttfaktura for arbeidene. 


Ovenstående beløp, inkluderer kun de beløp Gjerdrum kommune har utbetalt i 2015. I 


kommuneregnskapet er det i tillegg anordnet et beløp på kr. 2,5 millioner i 2015. Dette er et beste 


estimat på sluttfaktura fra MIRA. I prosjektregnskapet vil dette først hensynstas når beløpet faktisk 


utbetales i 2016. 


7.2.3 Prosjekt 6110 – S1 Fylkesvei 120 


 


Kommentarer til prosjektet 


Påløpte kostnader er knyttet til planlegging av pakken innenfor fv 120. Detaljplan for dette området 


må være vedtatt før det kan vedtas planer for områder som tilstøter fv 120. 


Kommunen har kjøpt konsulenttjenester til planlegging fra SWECO, etter en minikonkurranse blant 


tilbydere som kommunen har rammeavtale med.  


7.2.4 Oppsummering netto prosjektkostnader 


 


Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Beløp


01400 Annonse, reklame, informasjon 51100 KOMMUNAL PLANSAKSBEHANDLING 5 699,84


02700 Konsulenttjenester 53420 FYLKESKOMMUNAL VEI 221 720,00


04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 51100 KOMMUNAL PLANSAKSBEHANDLING 1 424,96


04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 53420 FYLKESKOMMUNAL VEI 43 920,00


Mva kompensasjon påløpt investering -45 344,96


Netto prosjektkostnad 227 419,84


Prosjekt Prosjekt (T) Beløp


6010 KV1-KV5 199 444,10


6011 Forskuttering infrastruktur Nystulia 1 050 719,57


6110 S1 - Fylkesvei 120 227 419,84


Sum netto prosjektkostnader 1 477 583,51                   
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7.2.5 Kalkulatoriske renter 


 


Kommentarer til prosjektet 


Kalkulatoriske renter er beregnet med den samme nominelle rentefot som legges til grunn i 


kommunens selvkostregnskap. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 5-årig swaprente for 2015 med tillegg 


på 0,5 prosentpoeng. Tidspunktet for renter er beregnet fra og med måneden etter utlegg/inntekt er 


regnskapsført. 


7.2.6 Finansiering 


 


Kommentarer til finansiering 


Anleggsbidraget for Vestvang er avsatt på en egen konto i DNB. Ovenstående regnskap 


dokumenterer at det brukes kr. 1 468 965,10 fra kontoen i 2015. Utgående balanse til fremtidig bruk 


er kr. 5 903 144,90. Utgående balanse ivaretas i kommunens regnskap gjennom en avsetning på kr. 


5 903 144,90 til bundet fond.  


Kalkylerente (5årig swap + 0,5%) 1,94 %


Periode Utlegg/Innbetaling Kalkulatoriske renter


IB Fond/fremf: 0 -                                         


201501 -                                                                                -                                         


201502 -                                                                                -                                         


201503 -                                                                                -                                         


201504 -                                                                                -                                         


201505 -                                                                                -                                         


201506 16 118                                                                     156                                    


201507 -                                                                                -                                         


201508 5 700                                                                        37                                      


201509 43 320                                                                     210                                    


201510 706 178                                                                   2 283                                 


201511 -6 992 794                                                              -11 305                             


201512 326 952                                                                   -                                         


-5 894 526                                                              -8 618                               


Prosjekt Prosjekt (T) Beløp


6810 Anleggsbidrag Vestvang -7 372 110,00


Netto prosjektkostnader 1 477 583,51


Renteutgifter/renteinntekter -8 618,41


-5 903 144,90
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT


Note Regnskap 2015 Just budsj 2015


Oppr budsj 


2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -16 155 -15 537 -15 492 -16 276


Andre salgs- og leieinntekter -43 500 -36 477 -36 452 -29 266


Overføringer med krav til motytelser -44 326 -36 117 -26 945 -39 069


Rammetilskudd fra staten -131 709 -134 548 -133 504 -133 445


Andre statlige overføringer -6 748 -6 708 -6 560 -6 056


Andre overføringer -2 290 0 0 -2 742


Inntekts- og formuesskatt -183 103 -177 151 -177 151 -172 164


Eiendomsskatt 0 0 0 0


Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0


Sum driftsinntekter -427 830 -406 538 -396 104 -399 018


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 188 247 189 509 178 117 180 061


Sosiale utgifter 60 874 52 593 51 466 49 623


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 44 999 43 490 43 549 45 982


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 84 584 82 932 83 511 91 006


Overføringer 20 678 18 001 20 815 30 277


Avskrivninger 16 675 16 678 16 580 16 308


Fordelte utgifter 175 209 0 121


Sum driftsutgifter 416 232 403 412 394 038 413 379


Brutto driftsresultat -11 599 -3 126 -2 066 14 361


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -1 085 -7 120 -7 120 -5 821


Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0


Mottatte avdrag på utlån -66 -100 -100 -124


Sum eksterne finansinntekter -1 151 -7 220 -7 220 -5 945


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 10 047 15 034 15 034 12 315


Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0


Avdragsutgifter 12 890 12 806 12 806 12 290


Utlån 34 84 84 132


Sum eksterne finansutgifter 22 971 27 924 27 924 24 737


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 21 820 20 704 20 704 18 792


Motpost avskrivninger -16 675 -16 678 -16 580 -16 308


Netto driftsresultat -6 454 900 2 058 16 845


AVSETNINGER


Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond -3 227 -3 228 -5 620 -13 949


Bruk av bundne fond -3 389 0 -88 -11 260


Sum bruk av avsetninger -6 616 -3 228 -5 708 -25 210


Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0


Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 835 835 0 4 798


Avsatt til disposisjonsfond 1 690 0 1 300 0


Avsatt til bundne fond 7 492 1 493 2 350 4 401


Sum avsetninger 10 017 2 328 3 650 9 200


Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -3 053 0 0 835
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Økonomisk oversikt investering


Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -4 549 -8 025 -19 000 -1 697


Andre salgsinntekter 0 0 0 0


Overføringer med krav til motytelse -9 959 -8 836 -11 425 0


Kompensasjon for merverdiavgift -13 766 -17 150 -31 066 -1 392


Statlige overføringer 0 0 0 -637


Andre overføringer -80 0 0 0


Renteinntekterog utbytte 0 0 0 0


Sum inntekter -28 353 -34 011 -61 491 -3 726


INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 473 0 0 882


Sosiale utgifter 438 0 0 287


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 78 203 113 006 133 620 20 163


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 4 842 0 0 22


Overføringer 13 766 0 0 1 392


Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0


Fordelte utgifter 0 0 0 0


Sum utgifter 98 722 113 006 133 620 22 747


FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 7 981 8 466 0 4 439


Utlån 4 385 4 385 0 2 502


Kjøp av aksjer og andeler 586 568 450 598


Dekning av tidligere års udekket 598 598 0 0


Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 -555


Avsetninger til bundne fond 6 665 2 892 0 6 784


Sum finansieringstransaksjoner 20 215 16 909 450 13 768


Finansieringsbehov 90 583 95 904 72 579 32 789


FINANSINNTEKTER
Bruk av lån -76 020 -81 618 -72 579 -24 348


Mottatte avdrag på utlån -1 994 -1 717 0 -7 843


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond -598 -598 0 0


Bruk av ubundne investeringsfond -1 842 -1 842 0 0


Bruk av bundne fond -10 129 -10 129 0 0


Sum finansiering -90 583 -95 904 -72 579 -32 192


Udekket / udisponert 0 0 0 598
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Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


Anskaffelse av midler


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -427 830 -399 018


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -28 353 -3 726


Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -79 166 -38 137


Sum anskaffelse av midler -535 349 -440 881


Anvendelse av midler


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 399 556 397 071


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 98 722 22 747


Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 35 923 32 276


Sum anvendelse av midler 534 201 452 094


Anskaffelse - anvendelse av midler -1 149 11 213


Endring i ubrukte lånemidler 5 159 13 032


Endring i arbeidskapital -6 307 -1 819


Avsetninger og bruk av avsetninger


Avsetninger 20 333 15 429


Bruk av avsetninger -19 184 -25 210


Til avsetning senere år -1 433


Netto avsetninger 1 149 -11 213
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Hovedoversikt balanse


 


Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013


EIENDELER


Anleggsmidler 907 883 442,19 800 775 158,31 769 711 597,41


Herav:


Faste eiendommer og anlegg 536 150 251 453 111 127 446 333 509


Utstyr, maskiner og transportmidler 7 457 067 8 137 018 8 907 144


Utlån 20 414 749 18 056 631 23 390 445


Konserninterne langsiktige fordringer


Aksjer og andeler 23 519 963 22 934 294 22 336 583


Pensjonsmidler 320 341 412 298 536 088 268 743 917


Omløpsmidler 205 487 576,18 183 259 101,14 179 870 726,93


Herav:


Kortsiktige fordringer 29 915 633 24 321 731 15 889 485


Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0


Premieavvik 2 006 494 6 540 614 1 823 968


Aksjer og andeler 27 780 667 28 724 620 27 281 760


Sertifikater 0 0


Obligasjoner 80 084 226 80 219 741 78 559 862


Derivater 0


Kasse, postgiro, bankinnskudd 65 700 556 43 452 395 56 315 652


SUM EIENDELER 1 113 371 018,37 984 034 259,45 949 582 324,34


EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital 195 858 502,07 145 357 950,88 162 682 767,75


Herav:


Disposisjonsfond 64 156 655 66 291 116 80 240 205


Bundne driftsfond 23 881 962 19 778 297 26 637 555


Ubundne investeringsfond 5 100 920 6 942 920 7 497 860


Bundne investeringsfond 6 623 229 10 086 982 3 302 681


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -1 866 310 -1 866 310 -1 866 310


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 0


Regnskapsmessig mindreforbruk 3 052 622 0 0


Regnskapsmessig merforbruk 0 -834 809 -4 798 409


Udisponert i inv.regnskap 0 0 0


Udekket i inv.regnskap 0 -597 711 0


Likviditetsreserve 0


Kapitalkonto 94 909 424 45 557 465 51 669 186


Langsiktig gjeld 846 020 320,00 783 105 261,00 732 898 183,00


Herav:


Pensjonsforpliktelser 391 809 903 389 202 775 359 646 523


Ihendehaverobligasjonslån 0 0 0


Sertifikatlån 157 780 000 42 250 000 20 450 000


Andre lån 296 430 417 351 652 486 352 801 660


Konsernintern langsiktig gjeld 0 0,00


Kortsiktig gjeld 71 492 196,30 55 571 047,57 54 001 373,59


Herav:


Kassekredittlån 0 0 0


Annen kortsiktig gjeld 70 322 205 54 866 808 53 122 851


Konsernintern kortsiktig gjeld


Derivater


Premieavvik 1 169 991 704 240 878 523


SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 113 371 018,37 984 034 259,45 949 582 324,34


MEMORIAKONTI


Memoriakonto -61 532 104,96 -49 682 057,85 -35 488 360,74


Herav:


Ubrukte lånemidler 33 386 639 28 227 905 15 196 108


Ubrukte konserninterne lånemidler


Andre memoriakonti 28 145 466 21 454 153 20 292 252


Motkonto for memoriakontiene 61 532 105 49 682 058 35 488 361
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Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet


Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


FRIE DISPONIBLE INNTEKTER


Skatt på inntekt og formue -183 103 -177 151 -177 151 -172 164


Ordinært rammetilskudd -131 709 -134 548 -133 504 -133 445


Skatt på eiendom 0 0 0 0


Andre direkte/indirekte skatter 0 0 0 0


Andre generelle statstilskudd -6 748 -6 708 -6 560 -6 056


Sum frie disponible inntekter -321 560 -318 407 -317 215 -311 665


NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER


Renteinntekter og utbytte -1 085 -7 120 -7 120 -5 821


Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0


Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 047 15 034 15 034 12 315


Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0


Avdrag på lån 12 890 12 806 12 806 12 290


Sum netto finansinntekter/-utgifter 21 852 20 720 20 720 18 784


NETTO AVSETNINGER


Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 835 835 0 4 798


Til ubundne avsetninger 1 690 0 1 300 0


Til bundne avsetninger 7 492 1 493 2 350 4 401


Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0


Bruk av ubundne avsetninger -3 227 -3 228 -5 620 -13 949


Bruk av bundne avsetninger -3 389 0 -88 -11 260


Sum netto avsetninger 3 402 -900 -2 058 -16 010


Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0


Til fordeling drift -296 306 -298 587 -298 553 -308 890


Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 293 253 298 587 298 553 309 725


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 053 0 0 835
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Regnskapsskjema 1 B – fordeling av driftsregnskapet 


 


I budsjettet for 2015 er det benyttet rammer på virksomhetene som omfatter bruk og avsetning til 


fond som ikke fremkommer i regnskapsskjema 1 B. Under finans ligger blant annet premieavvik og 


tilbakeførte avskrivninger. Disse er ikke fordelt ut på planområdene. 


Virksomh (T) Beløp 2015


Revidert budsjett 


2015


Vedtatt budsjett 


2015 Beløp 2014


Rådmannsteam Nettoutgift 14 283 083         15 059 000               14 842 000             14 763 277         


Personal og organisasjon Nettoutgift 8 637 120            10 649 000               16 256 000             7 411 226            


Økonomi Nettoutgift 4 262 535            4 577 000                 4 339 000               4 565 525            


Gjerdrum barneskole Nettoutgift 22 522 311         23 033 000               22 512 000             22 815 638         


Gjerdrum ungdomsskole Nettoutgift 23 883 235         25 644 000               24 970 000             23 695 981         


Veståsen skole Nettoutgift 19 844 335         20 077 000               19 563 000             20 368 537         


Gjerdrum barnehage Nettoutgift 11 586 751         12 006 000               11 226 000             10 989 244         


Grønlund barnehage Nettoutgift 7 143 665            7 406 000                 7 107 000               7 111 278            


Kultur Nettoutgift 14 452 020         15 302 000               15 583 000             14 762 052         


Eiendomsdrift Nettoutgift 25 425 511         26 331 000               27 226 000             25 293 314         


Kommunalteknikk Nettoutgift 7 038 320            7 270 000                 7 229 000               6 694 218            


Plan, oppmåling og byggesak Nettoutgift 1 124 726            1 427 000                 1 367 000               1 077 937            


Institusjon Nettoutgift 32 356 221         31 024 000               31 077 000             37 324 062         


Hjemmebasertetjenester Nettoutgift 18 441 206         18 438 000               18 409 000             21 053 247         


Funksjonshemmede Nettoutgift 27 385 635         28 037 000               28 259 000             26 400 913         


Nav Nettoutgift 7 535 218            8 268 000                 8 056 000               8 143 378            


Helse og forebyggende tjenester Nettoutgift 14 779 786         15 283 000               14 412 000             15 027 091         


Finans Nettoutgift -309 882 227     -322 116 000           -324 201 000         -325 417 440     


Helse Nettoutgift 8 030 328            8 298 000                 7 251 000               11 935 503         


Samfunnsutvikling, utredning og styring Nettoutgift 1 096 161            2 166 000                 1 687 000               2 891 190            


VAR Selvkosttjenester Nettoutgift -1 810 259          -662 000                   -381 000                 -1 034 824          


POB Selvkosttjenester Nettoutgift -1 754 487          -282 000                   -383 000                 589 915               


Barnehage myndighet Nettoutgift 31 059 846         29 974 000               30 367 000             32 337 983         


Pedagogisk, psykologisk tjeneste Nettoutgift 2 704 348            3 309 000                 3 214 000               2 907 502            


Mottak og utredning Nettoutgift 3 841 583            3 809 000                 3 552 000               1 909 925            


Stab-, støtte fysioterapi og psykiatri Nettoutgift 6 013 030            5 673 000                 6 461 000               6 383 329            


0,00 0,00 0,00 0,00
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Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet


Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


FINANSIERINGSBEHOV


Investeringer i anleggsmidler 98 722 113 006 133 620 22 747


Utlån og forskutteringer 4 971 4 953 450 3 100


Avdrag på lån 7 981 8 466 0 4 439


Avsetninger 7 263 3 490 0 6 229


Årets finansieringsbehov 118 936 129 915 134 070 36 516


FINANSIERING


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler -76 020 -81 618 -72 579 -24 348


Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 549 -8 025 -19 000 -1 697


Tilskudd til investeringer -80 0 0 -637


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -25 719 -27 703 -42 491 -9 236


Andre inntekter 0 0 0 0


Sum ekstern finansiering -106 368 -117 346 -134 070 -35 918
 


Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av avsetninger -12 569 -12 569 0 0


Sum finansiering -118 936 -129 915 -134 070 -35 918


Udekket/udisponert 0 0 0 598
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Regnskapsskjema 2 B – fordeling av investeringsregnskapet 


 


 


Regnskapsmessig mindreforbruk 


 


 


Oversikt investeringer
i 1000 kr


Pros


jekt 


nr Prosjekt navn


Tidligere 


Investert


Tidligere 


Budsjett


Tidligere 


Avvik


Forventet 


Beløp 2015


Revidert 


Budsjett 


2015 Avvik 2015


Totalt 


Investert


Totalt 


Budsjett


(Udekket)/U


disponert


VANN


5589 Rehab Grønlund/Veståsen 1 206 1 339 133 791 961 170 1 997 2 300 303


5624 Oppgradering VA-anlegg, Hungerholdt 2 291 2 360 69 518 518 0 2 809 2 878 69


5625 Oppgradering ledningsnett vann Myragutua 2 276 900 624 523 588 65 799 1 488 689


5642 Askdammene 0 0 0 233 226 -7 233 226 -7


5658 Oppgradering ledningsnett Ask-Bråtesletta 0 0 0 5 131 3 690 -1 441 5 131 3 690 -1 441


5662 Grunnundersøkelse fremtidig vannforsyning 1 533 2 000 467 1 047 1 284 237 2 580 3 284 704


5665 Oppgradering av membraner vannproduksjon 0 0 0 1 496 1 500 4 1 496 1 500 4


SUM VANN 5 306 6 599 1 293 9 739 8 767 -972 15 045 15 366 321


AVLØP


5564 Oppgradering overvåkningsanlegg 0 0 0 1 198 1 000 -198 1 198 1 000 -198


5624 Oppgradering VA-anlegg, Hungerholdt 0 0 0 311 311 0 311 311 0


5625 Oppgradering ledningsnett vann Myragutua 2 0 0 0 439 587 148 439 587 148


5658 Oppgradering ledningsnett Ask-Bråtesletta 313 282 -31 5 084 3 690 -1 394 5 397 3 972 -1 425


SUM AVLØP 313 282 -31 7 032 5 588 -1 444 7 345 5 870 -1 475


VEG/TRAFIKKSIKKERHETS TILTAK


5578 Aksjon skoleveg 700 683 -17 1 581 1 643 62 2 281 2 326 45


5674 Utskifting av lysarmatur 0 0 0 300 330 30 300 330 30


SUM VEG/TRAFIKKSIKKERHETS TILTAK 700 683 -17 1 881 1 973 62 2 281 2 326 45


ADMINISTRASJON


5189 IT-Plan 3 580 3 580 0 796 796 0 4 376 4 376 0


SUM ADMINISTRASJON 3 580 3 580 0 796 796 0 4 376 4 376 0


EIENDOM


5444 Oppgradering kommunal bygg 1 967 1 587 -380 727 813 86 2 694 2 400 -294


5445 Sykehjemsplasser Handlingsplan 2022 8 496 9 000 504 58 597 75 000 16 403 67 093 84 000 16 907


5470 Varmepumper 679 672 -7 2 656 2 635 -21 3 335 3 307 -28


5659 Brakkemoduler 285 148 -137 812 738 -74 1 097 886 -211


5668 Sentrumsplan utvikling av sentrumseiendommer 0 0 0 1 204 1 204 0 1 204 1 204 0


5670 Uteareal Gjerdrum barneskole 0 0 0 489 489 0 489 489 0


5671 Salg av Rognvegen 13A og 13B 0 0 0 -4 534 -4 534 0 -4 534 -4 534 0


5672 Kjøp av Ask gnr 42 0 0 0 6 124 6 124 0 6 124 6 124 0


5673 Oppgradering av Ask gnr 42/19 - Helsestasjon 0 0 0 1 827 1 800 -27 1 827 1 800 -27


5467 Lysdammen bro 346 600 0 109 100 -9 455 700 -9


5666 Kjøp av varebil driftsbasen 0 0 0 383 400 17 383 400 17


SUM EIENDOM 11 427 11 407 -20 68 394 84 769 16 375 80 167 96 776 16 355


OMRÅDEPLAN ASK SENTRUM


6010 KV1-KV5 0 0 0 50 500 450 50 500 450


6011 Forskuttering infrastruktur Nystulia 0 0 0 2 564 3 500 936 2 564 3 500 936


6110 S1 - Fylkesvei 120 0 0 0 45 500 455 45 500 455


6810 Anleggsbidrag Vestvang 0 0 0 9 -4 480 -4 489 9 -4 480 -4 489


SUM OMRÅDEPLAN ASK SENTRUM 0 0 0 2 668 20 -2 648 2 668 20 -2 648


Sum Investeringer i anleggmidler 21 326 22 551 1 225 90 510 101 913 11 373 111 882 124 734 12 598


Kapittel Balansen 31.12.2015 01.01.2015 Endring 


 2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk drift 3 052 622 0 3 052 622


2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0


SUM Regnskapsmessig mindreforbruk 3 052 622 0 3 052 622


Sum


Art Beløp Art Beløp


930 0 930 0


580 3 052 622 580 0


Differanse 3 052 622 0 3 052 622


Driftsregnskapet 2015 Investeringsregnskapet 2015
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Regnskapsanalyse


Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2


Omløpsmidler Mest likvide omløpsmidler


kortsiktig gjeld kortsiktig gjeld


183 259 101,14 67 774 126,14


55 571 047,57 55 571 047,57


205 487 576,18 95 616 189,18


71 492 196,30 71 492 196,30


Soliditet Gjeldsgrad:


Sum egenkapital Gjeld


Sum eiendeler Egenkapital


145 357 950,88 -838 676 308,57


984 034 259,45 -145 357 950,88


195 837 812,63 -917 512 516,30


1 113 350 328,93 -195 837 812,63


Gjeld pr. innbygger: Netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter


Totalgjeld Netto driftsresultat


Antall innbyggere Driftsinntekter


449 473 533,57 -16 844 746


6326 399 017 949


525 702 613,30 6 454 346


6347 427 830 395


Egenfinansiering av investeringer


Kapitalkonto


Anleggsmidler


45 557 465,25


800 775 158,31


94 909 424,24


907 862 752,75
2015 = = 10,45 %


2014 = = 5,69 %


Formel: =


2014 = =


= = 82 826,94 = = 1,51 %


= = 468,51 %


=


2015


2015


-4,22 %


Formel:


2014 = = 71 051,78


2015


Formel:


Formel: = = Gjeld pr. innbygger


= = 14,77 %


=


2014 = = 576,97 %


1,34


=


=


= 1,22


2015 = = 17,59 %


2014


= Bør være 1 eller større==


Formel: = = Egenkapitalprosent


2015 =


Formel: Formel:


2014


= Bør være 2 eller større


=


2,87


= 3,30


2015


2014


= =
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Note nr 1: Pensjon KLP 


 


 


Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2015


1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 16 067 441            


2 Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 11 950 807            


3 Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 11 140 666            


4 Administrasjonskostnader 1 136 748              


5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 19 772 871            


6 Utbetalte pensjoner (utbetalinger) 9 632 417              


5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %


7 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 (faktisk forpliktelse) 305 904 759         


8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 282 188 602         


9 Verdi av pensjonsmidler 31.12.15 (faktiske pensjonsmidler) 255 226 746         


10 Estimert verdi av pensjonsmidler 231 235 608         


11 Netto pensjonsforpliktelse 31.12.15(re-estimert/virkelig) 50 678 013            


12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 50 952 994            


Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a


1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 16 067 441            


2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 11 950 807            


3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 140 666          


13 Netto pensjonskostnad eks adm. 16 877 582            


Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)


5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 18 636 123            


13 Årets netto pensjonskostnad -16 877 582          


14 Premieavvik 2015 1 758 541              


Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %


14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%) 247 954                 


Akkumulert og amortisert premieavvik 2015 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e


Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) 1                              


Akkumulert premiavvik 31.12.15


15 Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor -                          


15a Arbeidsgiveravgift av 15 -                          


16 Akkumulert premieavvik 31.12.2015 1 758 541              


Estimatavvik fra tidligere år + årets estimatavvik 2014 §13-3 nr. c og d


17 Estimatavvik forpliktelse 5 330 326              


18 Estimatavvik pensjonsmidler 3 846 766              


19 Brutto  estimatavvik 9 177 092              


I tillegg skal akkumulert estimatavvik i note, jfr KLP,s skjema


Gjerdrum kommune har minimal amorteriseringstid på oppståtte permieavvik, og nedbetalingnav fjortårets 
permieavvik er 1 år. Det betyr at Gjerdrum kostnadsfører alt året etter og at man ikke vil få en økt 
regnskapskostnad på grunn av dette. Det er ingen planer om å endre på forutsetningene som ligger til grunn for 
nåværende pensjonsberegning. Vi gjør derfor ingen endringer på estiamtavvik enn det som allerede ligger til 
grunn fra pensjonsleverandøren.
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Utvikling premiefond


Inngående saldo 01.01.2015 32 672


Tilført overskudd ved årsoppgjør 0


Tillegg renteoverskudd 26 480


Overskytende renteresultat tilført premiefond 1 789 047


Avregning AFP 62-64og tidlig pensjon 267 208


Avregning lønns og G-regulering 1 809 440


Frigjort tilleggsavsetning 179 902


Risikoresultat til PF 286 646


Omregning av gjennomsnittpremie 113 490


Dekket fra premiefond 2015 -32 672


Garantert rente 86 489
Premiefond per 31.12.2015 4 558 702
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Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)


Årets pensjonsopptjening, nåverdi 16 067 441


Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 11 950 807


Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 140 666


Administrasjonskostnader 1 136 748


Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 18 014 330


Årets pensjonspremie til betaling 19 772 871


Årets premieavvik 1 758 541


Balanse 31.12. (F § 13-1 bokstav E) Pensjons-poster


Arbeids-


giveravgift


Brutto påløpt forpliktelse 305 904 759


Pensjonsmidler 255 226 746


Netto pensjonsforpliktelse 50 678 013 7 145 600


Årets premieavvik 1 758 541 247 954


Premieavvik tidligere år 0 0


Akkumulert premieavvik 1 758 541 247 954


Beregningsforutsetninger 31.12.


Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,65 %


Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 %


Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 %


Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,20 %


Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,97 %


Forholdstall fra Kommunal og regionaldepartementet 1,10


Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) : Sykepleier/till.valgt Uttaksandel pr aldresgruppe


    under 20 år             20% i AFP-felles Kom.pensjonsordn.:


    20-23 år                   8%


    24-25 år                   6% 62 år 33 %


    26-30 år                   6% - 0,4% pr år over 25 år


    31-45 år                   4% - 0,2% pr år over 30 år


    46-50 år                   1% - 0,1% pr år over 45 år


    Over 50 år                0%


Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) : Fellesordning Uttaksandel pr aldresgruppe


    under 20 år                20 % i AFP-felles Kom.pensjonsordn.:


    20-23 år                    15%


    24-29 år                    10 % 62 år ved aldersgrense 65 33 %


    30-39 år                    7,5% 62 år ved aldersgrense 70 45 %


    40-50 år                    5 % 


    51 -55 år                   2 % 


    Over 55 år                 0 %


Estimatavvik  *


Pensjons-


midler Pensjons-forpliktelser Netto


Estimert 31.12. 235 082 374 282 188 602 -47 106 228


Ny beregning 01.01. 231 235 608 287 518 928 -56 283 320


Årets estimatavvik (01.01.) -3 846 766 5 330 326 -9 177 092


Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0


Korrigert 0 0 0


Akkumulert estimatavvik 31.12. -3 846 766 5 330 326 -9 177 092
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Note nr 2: Pensjon SPK 


 


 


Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2015


1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 4 421 727            


2 Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 2 794 294            


3 Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 2 596 757            


4 Administrasjonskostnader 149 670               


5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 5 794 344            


6 Utbetalte pensjoner (utbetalinger)


5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %


7 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15(faktisk forpliktelse) 77 073 369         


8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 92 844 115         


9 Verdi av pensjonsmidler 31.12.15(faktiske pensjonsmidler) 65 114 666         


10 Estimert verdi av pensjonsmidler 67 300 481         


11 Netto pensjonsforpliktelse 31.12.15 (re-estimert/virkelig) 11 958 703         


12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 25 543 634         


Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a


1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 421 727            


2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 794 294            


3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 596 757          


13 Netto pensjonskostnad eks adm. 4 619 264            


Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)


5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 5 644 674            


13 Årets netto pensjonskostnad -4 619 264          


14 Premieavvik 2015 1 025 410            


Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %


14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%) 144 583              


Akkumulert og amortisert premieavvik 2015 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e


Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) 1                            


Akkumulert premiavvik 31.12.15 1 025 410            


15 Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor 1 025 410            


15a Arbeidsgiveravgift av 15 144 583              


16 Akkumulert premieavvik 31.12.2015 1 025 410            
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Estimatavvik fra tidligere år + årets estimatavvik 2015 §13-3 nr. c og d


17 Estimatavvik forpliktelse -22 986 768        


18 Estimatavvik pensjonsmidler 10 427 245         


19 Brutto  estimatavvik -12 559 523        


I tillegg skal akkumulert estimatavvik i note, jfr KLP,s skjema


Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c 


20 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.2015 -92 844 115        


1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -4 421 727          


2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -2 794 294          


6 Utbetalte pensjoner -                        


21 Amortisert estimatavvik - forpliktelse 1/1av linje 17 22 986 768         


22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 = UB -77 073 368        


Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d


23 Verdi av pensjonsmidler 01.01.2015 67 300 481         


3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2 596 757            


5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 5 644 674            


Avregning tidligere år


6 Utbetalte pensjoner


24 Amortisert estimatavvik - midler 1/1 av linje 18 -10 427 245        


25 Estimert  pensjonsmidler 31.12.2015 = UB 65 114 666         


26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) -11 958 702        


26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -1 686 177          


Virkningen av premieavvik i driftsregnskapet 2015


Årets premieavvik 1 025 410        


AGA av årets premieavvik 144 583           


Amortisert premieavvik tidligere år -617 214          


AGA av amortisert premieavvik tidligere år -87 027           


Netto resultateffekt driftsregnskapet 465 752           


Utvikling premiefond


Inngående saldo 01.01.2015 0


Tilført overskuddved årsoppgjør 0


Tillegg renteoverskudd 0


Overskytende renteresultat tilført premiefond 0


Dekket fra premiefond 2015 0


Garantert rente 0


Premiefond per 31.12.2015 0


Gjerdrum kommune har minimal amorteriseringstid på oppståtte permieavvik, og nedbetalingn av fjortårets 
permieavvik er 1 år. Det betyr at Gjerdrum kostnadsfører alt året etter og at man ikke vil få en økt regnskapskostnad 
på grunn av dette. Det er ingen planer om å endre på forutsetningene som ligger til grunn for nåværende 
pensjonsberegning. Vi gjør derfor ingen endringer på estiamtavvik enn det som allerede ligger til grunn fra 
pensjonsleverandøren.
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Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)


Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 421 727


Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 794 294


Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 596 757


Administrasjonskostnader 149 670


Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 4 768 934


Årets pensjonspremie til betaling 5 794 344


Årets premieavvik 1 025 410


Balanse 31.12. (F § 13-1 bokstav E) Pensjons-poster


Arbeids-


giveravgift


Brutto påløpt forpliktelse 77 073 369


Pensjonsmidler 65 114 666


Netto pensjonsforpliktelse 11 958 702 1 686 177


Årets premieavvik 1 025 410 144 583


Premieavvik tidligere år 0


Akkumulert premieavvik 1 025 410 144 583


Beregningsforutsetninger 31.12.


Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,35 %


Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 %


Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 %


Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %


    Under 50 år              3 % årlig frivillig avgang (turn-over) Framtidig uttak AFP (v/62 år) 50,00 %


    Over 50 år                0%


Estimatavvik  *


Pensjons-


midler Pensjons-forpliktelser Netto


Estimert 31.12. 67 300 481 92 844 115 -25 543 634


Ny beregning 01.01. 56 873 235 69 857 347 -12 984 112


Årets estimatavvik (01.01.) -10 427 245 -22 986 768 12 559 522


Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0


Korrigert 0 0 0


Akkumulert estimatavvik 31.12. -10 427 245 -22 986 768 12 559 522


Akkumulert estimatavvik 31.12. -10 427 245 0 -22 986 768


Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) :
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Tekst 2015 2014 2013


Antall årsverk 338,89 335,91 337,95


Antall ansatte 425 431 438


Antall kvinner 343 352 354


% andel kvinner 80,71 82,00 % 80,82 %


Antall menn 82 79 84


% andel menn 19,29 % 18,00 % 19,18 %


Antall kvinner ledende stillinger 9 11 26


% andel kvinner i ledende stillinger 50 % 55 % 72,22 %


Antall menn i ledende stillinger 9 9 10


% andel menn i ledende stillinger 50 % 45 % 27,78 %


Fordeling heltid/deltid


Tekst 2015 2014 2013


Antall deltidsstillinger 115


Antall ansatte i deltidsstillinger 201 234 255


Antall kvinner i deltidsstillinger 172 199 219


% andel kvinner i deltidsstillinger 85,57 % 85 % 85,88 %


Antall menn i deltidsstillinger 29 35 36


% andel menn i deltidsstillinger 14,43 % 15 % 14,12 %


NOTE nr. 3: Årsverk
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Selvkostområde VANN


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 7 061 000 9 037 529 4 308 252


Direkte kostnader 4 350 000 4 210 591 4 454 619


Indirekte kostnader 252 000 312 055 293 918


Netto kapitalkostnader 1 686 000 2 210 785 2 257 050


Resultat 773 000 2 304 098 -2 697 335


Kalkulatoriske renter selvskostfond 21 544 34 116


Overskudd/underskudd 773 000 2 325 642 -2 663 219


Selvkostandel 112 % 134 % 61 %


Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 2 284 085 -2 621 661


Underskudd til fremføring 41 557 -41 557


(alle beregninger eks mva)


Selvkostområde AVLØP


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 10 618 000 13 743 190 8 632 118


Direkte kostnader 8 089 000 7 743 950 6 847 299


Indirekte kostnader 296 000 369 731 339 268


Netto kapitalkostnader 1 290 000 2 373 019 2 137 793


Resultat 943 000 3 256 490 -692 242


Kalkulatoriske renter selvskostfond 224 572 268 672


Overskudd/underskudd 943 000 3 481 062 -423 570


Selvkostandel 110 % 131 % 93 %


Disponering til/fra bundet selvkostfond 1 493 000 3 481 062 -423 570


Underskudd til fremføring 0 0


(alle beregninger eks mva)


NOTE nr. 4: Selvkosttjenester


Rentesats 1,94%
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Selvkostområde RENOVASJON


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 168 000 5 170 706 4 742 226


Direkte kostnader 5 114 000 5 097 740 4 622 289


Indirekte kostnader 93 000 114 965 98 892


Netto kapitalkostnader 0


Resultat -39 000 -41 999 21 045


Kalkulatoriske renter selvskostfond 1 919 2 855


Overskudd/underskudd -39 000 -40 080 23 900


Selvkostandel 99 % 99 % 100 %


Disponering til/fra bundet selvkostfond -40 080 23 899


Inndekning tidl. års merforbruk 0


(alle beregninger eks mva)


Selvkostområde BYGGESAK


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 2 700 000 3 793 314 1 622 425


Direkte kostnader 1 927 000 1 924 175 2 367 500


Indirekte kostnader 308 000 336 341 252 513


Netto kapitalkostnader 0 0


Resultat 465 000 1 532 798 -997 588


Kalkulatoriske renter selvskostfond -52 435 -77 530


Overskudd/underskudd 465 000 1 480 363 -1 075 118


Selvkostandel 121 % 168 % 62 %


Underskudd til fremføring 1 480 364  (1 075 117)


Selvkostområde PLANSAK


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 247 000 245 617 306 270


Direkte kostnader 177 000 164 878 329 963


Indirekte kostnader 79 000 104 488 84 326


Netto kapitalkostnader


Resultat -9 000 -23 749 -108 019


Kalkulatoriske renter selvskostfond -3 095 -2 444


Overskudd/underskudd -9 000 -26 844 -110 463


Selvkostandel 96 % 91 % 74 %


Underskudd til fremføring -26 844 -110 464
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Selvkostområde OPPMÅLING


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 681 000 718 836 256 137


Direkte kostnader 492 000 226 272 194 553


Indirekte kostnader 101 000 99 122 77 699


Netto kapitalkostnader


Resultat 88 000 393 442 -16 115


Kalkulatoriske renter selvskostfond -2 410 -8 167


Overskudd/underskudd 88 000 391 032 -24 282


Selvkostandel 115 % 221 % 94 %


Underskudd til fremføring 320 968 -24 282


Disponering til/fra bundet selvkostfond 70 064


Selvkostområde FEIING


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 1 087 000 1 092 904 1 021 553


Direkte kostnader 952 000 966 215 956 182


Indirekte kostnader 65 000 67 796 67 230


Netto kapitalkostnader


Resultat 70 000 58 893 -1 859


Kalkulatoriske renter selvskostfond -3 563 -5 538


Overskudd/underskudd 70 000 55 330 -7 397


Selvkostandel 107 % 106 % 100 %


Underskudd til fremføring 55 330 -7 397


Selvkostområde SLAMMTØMMING


Budsjett 


2015


Regnskap 


2015


Regnskap 


2014


Brukerbetalinger/salgsinntekt 1 591 000 1 632 606 1 386 631


Direkte kostnader 1 304 000 1 392 262 1 351 540


Indirekte kostnader 52 000 68 367 66 114


Netto kapitalkostnader


Resultat 235 000 171 977 -31 023


Kalkulatoriske renter selvskostfond -10 703 -16 239


Overskudd/underskudd 235 000 161 274 -47 262


Selvkostandel 117 % 112 % 98 %


Underskudd til fremføring 161 274 -47 262
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NOTE nr. 5: Endring i arbeidskapital


Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet


Anskaffelse av 


midler Regnskap 2015 Regnskap 2014


SUM(600:670;


700:780;800:895) 


SUM(600:670;


700:770;800:895) 


Innbetalinger ved 


eksterne 


finanstransaksjoner SUM(900:929) -155 185 962,98 -38 137 118,98


Sum 


anskaffelse av 


midler 


Anvendelse av 


midler 


Utgifter driftsdel 


(kontoklasse 1) 


SUM(010:285;300


:480) -690 399 556 445,35 397 070 904,67


Utgifter 


investeringsdel 


(kontoklasse 0) 


SUM(010:285;300


:480) -690 98 721 642,76 22 747 223,90


Utbetalinger ved 


eksterne 


finanstransaksjoner SUM(500:529) 35 922 602,56 32 276 235,02


Sum 


anvendelse av 


midler 


Anskaffelse - 


anvendelse av midler U=W -77 168 858,09 11 213 095,88


Endring i ubrukte 


lånemidler 


Bal: 2.91(Rt) - 


2.91(Rt-1) -5 158 734,11 -13 031 796,11


Endring i 


arbeidskapital V 82 327 592,20 1 818 700,23


Inntekter driftsdel 


(kontoklasse 1) -427 830 395,01 -399 017 948,91


Inntekter 


investeringsdel 


(kontoklasse 0) -28 353 190,77 -3 726 199,82


-611 369 548,76 -440 881 267,71


534 200 690,67 452 094 363,59


S 
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Del 2 Endring i arbeidskapital balansen


Tekst Konto Regnskap 2015 Regnskap 2014


Omløpsmidler 2.1
Endring kortsiktige 2.13 - 2.17 5 593 901,97 8 432 246,53


Endring aksjer og 


andeler 2.18 -943 953,00 1 442 860,00


Premieavvik 2.19 -4 534 120,00 4 716 646,00
Endring sertifikater 2.12 0,00 0,00


Endring obligasjoner 2.11 -135 515,00 1 659 879,00


Endring 


betalingsmidler 2.10 22 248 161,07 -12 863 257,32
Endring 22 228 475,04 3 388 374,21


Kortsiktig gjeld 2.3


Endring 


kassekredittlån 2.31 0,00 0,00


Endring annen 


kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 15 455 397,73 1 743 956,98


Premieavvik 2.39 465 751,00 -174 283,00


Endring 


arbeidskapital 6 307 326,31 1 818 700,23







 Gjerdrum kommune Årsregnskap 2015 


 


 23 


 


 


 


NOTE nr. 6: Garantier gitt av kommunen


Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp 2015 Garantien utløper


Brådal Golf (spillemidler) 2 700 2 700 2026


Brådal Golf (spillemidler) 7 167 7 167 2027


Brådal Golf (spillemidler) 1 171 1 171 2029


Gjerdrum kulturhus (2006 kroner) 220 220 2027


Gjerdrum kulturhus 3. byggetrinn 9 050 9 050 2036


Gjerdrum og Heni sokn (orgel) 1 500 1 500 2038


Gjerdrum idrettspark SA 6 515 3 196 2026


Gjerdrum kulturhus eiendom SA 8 227 7 610 2034


Garantier gitt på vegne av NAV* 371 2015-2018


Interkommunale sammenslutninger:


ROAF (KLP-kommunekreditt 52464) 161 0 2019


ROAF (kommunalbanken 22070365) 697 232 209


ROAF (Kommunalbanken 20080568) 506 233 2021


ROAF (Kommunalbanken 20120263) 731 603 2032


ROAF (Kommunalbanken 20120272) 313 204 2022


ROAF (Kommunalbanken 20120491) 337 286 2032


ROAF (Kommunalbanken 20130219) 5 189 4 757 2038


ROAF (Kommunalbanken 20130221) 2 696 2 359 2033


ROAF (Kommunalbanken 20140748) 893 781 2022


ROAF (Kommunalbanken 20140749) 506 449 2023


ROAF (Kommunalbanken 20150606) 337 337 2035


ROAF (Kommunalbanken 20150607) 303 303 2020


DGI (Kommunalbanken 20150373) 380 380 2016


DGI (Kommunalbanken 20150375) 507 507 2017


DGI (Kommunalbanken 20150376) 938 938 2022


DGI (Kommunalbanken 20150377) 444 444 2023


DGI (Kommunalbanken 20150378) 1 436 1 436 2020


DGI (Kommunalbanken 20150379) 1 373 1 373 2019


DGI (Kommunalbanken 20150380) 571 571 2023


Sum garantier 54 868 49 178


Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp 2015 Garantien utløper


Antall garantier


Antall garantier


Samlet garantier ansatte 0 0


(Garantien utløper 


dersom arbeidsforholdet 


opphører)


Herav garanti for adm. sjefen


Garantier kommunale regnskapsenheter og 


foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp 2015 Garantien utløper


@


Samlet garanti 0 0


Totalt garantibeløp alle garantier 54 868 49 178


NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.15


* Garantier som er gitt under denne posten, gjelder hovedsakelig forpliktelser som kan oppstå ved mislighold av leieavtaler 


der NAV-brukere med sosialstønad bor







 Gjerdrum kommune Årsregnskap 2015 


 


 24 


 


 


 


 


 


 


 


 


NOTE nr. 7: Avsetninger og bruk av avsetninger


 Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2015 Regnskap 2014


Avsetninger til fond


SUM(530:550)


+ 580 20 332 836,86 15 428 927,23


Bruk av avsetninger SUM(930:958) -21 026 244,66 -25 209 503,24


Til avsetning senere år 980 0,00 -1 432 519,87


Netto avsetninger -693 407,80 -11 213 095,88


Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og 


investeringsregnskapet


Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Disposisjonsfond


KOSTRA-


art/balanse Regnskap 2015 Regulert budsjett


Opprinnelig 


budsjett Budsjettskjema Regnskap 2014


IB 0101 2.56 66 291 116,46
1A, eller brutto 1B eller 


netto 1B
80 240 204,85


Avsetninger driftsregnskapet 540 1 690 258,38 0,00 1 300 000,00 0,00
Herav budsjettskjema 1A
Herav brutto budsjettskjema 1B
Bruk av avsetninger 


driftsregnskapet
940 3 227 008,87 3 227 800,00 5 620 000,00 13 949 088,39


Herav budsjettskjema 1A


Herav brutto budsjettskjema 1B


Bruk av avsetninger 


investeringsregnskapet
940 597 711,00 597 700,00 0,00 0,00


UB 31.12 2.56 64 156 654,97 66 291 116,46


Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Bundet driftsfond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014


IB 0101 2.51 19 778 296,58 26 637 555,11


Avsetninger 550 7 492 189,78 4 401 156,32


Bruk av avsetninger 


driftsregnskapet
950


3 388 524,79 11 260 414,85


Bruk av avsetninger 


investeringsregnskapet
950


0,00 0,00


UB 31.12 2.51 23 881 961,57 19 778 296,58


Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Ubundet investerings fond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regulert budsjett


Opprinnelig 


budsjett Regnskap 2014


IB 0101 2.53 6 942 920,02 7 497 860,02


Avsetninger 548 0,00 0,00 0,00 -554 940,00


Bruk av avsetninger 948 1 842 000,00 -1 842 000,00 0,00 0,00


UB 31.12 2.53 5 100 920,02 6 942 920,02
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Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Bundet investerings fond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014


IB 0101 2.55 10 086 982,44 3 302 680,92


Avsetninger 550 6 665 246,35 6 784 301,52


Bruk av avsetninger 958 10 129 000,00 0,00


UB 31.12 2.55 6 623 228,79 10 086 982,44
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NOTE nr. 9: Avdrag på gjeld


Avdrag Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap 2014


Betalt avdrag 12 806 000 12 890 000 12 290 000


Beregnet minste lovlige avdrag 12 806 000 12 833 910 11 549 844


Differanse 0 56 090 740 156
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NOTE nr. 10: Finansielle omløpsmidler


(1 000 kr)
Aktiva klasse Bokført verdi      


Per  31.12.2015


Anskaffelseskost Virkelig verdi 


(Markedsverdi) 


pr 15.02.16


Årets 


resultatførte 


verdiendring


Gjenstand for to 


eller flere 


endringer i 


avtalevilkår 


Renter


Aksjer 27 780 667 23 328 314 25 179 800 -2 600 867


Sertifikater


Obligasjoner 80 084 226 82 345 277 79 279 432 -804 794


Kontanter/bank- 


innskudd


779 256
360 673


Sum 108 644 149 105 673 591 104 819 905 -3 405 661


Finansiell markedsrisiko
Markedsrisiko 


Renterisiko 


Likviditetsrisiko 


Valutarisiko 


Systematisk 


risiko i 


aksjemarkedet 


(generell 


markedsrisiko) 


Usystematisk 


risiko i 


aksjemarkedet 


(selskapsrisiko) 


Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble


kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning 


kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. 


Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene 


kommunene er eksponert, herunder: 


Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i 


rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går 


verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). 


Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at 


finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi. Dersom markedsverdien har endret 


seg i perioden 31.12 til 15.02 vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført 


verdi. Dette forholdet blir eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående. 


Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.


Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi 


per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i 


driftsregnskapet med resultatvirkning.


Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i 


løpet av en rimelig tidsperiode. 


Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet. 


Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle 


aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt. 


Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle 


investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på 


markedet - både på kort og lang sikt. 


Note: Endring i arbeidskapital


Note: Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse


Note: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid


Note: Kapitalkonto


Note: Garantier gitt av kommunen


Note: Finansielle anleggsmidler


Note: Interkommunalt samarbeid


Note: Avsetninger og bruk av avsetninger


Til KOSTRA


Til balansen


Til faste data


Til regnskap


Til forside avstemmingsverktøy


Til forside noteverktøy
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NOTE NR 11: Organisering av kommunens virksomhet                      


 


Administrativ organisering pr 31.12.2015 


 
 


Gjerdrum kommune er organisert etter en to-nivåmodell. Denne modellen tilsier at det er 
hovedsakelig to formelle administrative beslutningsnivåer i organisasjonen, rådmannsnivået 
og virksomhetsledernivået. Det øverste nivået består av rådmannsteamet, dvs. rådmannen, 
en kommunalsjef, leder for økonomi, leder for personal og organisasjon og leder for helse, 
rehabilitering og omsorg. Utad i organisasjonen skal disse personene framstå som ett 
beslutningsnivå. Det andre nivået består av virksomhetslederne. Det er likevel slik at enkelte 
virksomhetsledere har delegert myndighet og ansvar til andre i sine virksomheter, for 
eksempel fagledere. 
 
1. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak: 


  
a. Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: 


 Legevakt  


 Miljørettet helsevern 


 Landbrukskontor 


 Kommuneoverlege   


 Arbeidsgiverkontroll 


 Veterinærvakt 


 Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven 


 Barnevernvakt 
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 Overgrepsmottak 


 Innkjøpskoordinator 


 Controllerfunksjon 


 ØRU vest 
 


b. Oppgaver lagt til interkommunale selskaper: 


 Drift og brukerstøtte IKT: Digitale Gardermoen IKS 


 Brannvesen: Øvre Romerike Brann og Redning IKS 


 Revisjon: Romerike Revisjon IKS 


 Renovasjon: ROAF 


 Romerike Krisesenter 


 Kontrollutvalgssekretariat: Rokus IKS 
 


2. Tjenester løst av andre: 
a. Kommunalt aksjeselskap 


Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening 
 


b. Private barnehager: 
6 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager. 
 


ØRU 
De seks kommunene på Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og 
Gjerdrum, samarbeider på en rekke felt organisert under Øvre Romerike Utvikling (ØRU). 
ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg til et sekretariat,  
et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. 
 
Det er utarbeidet strategier for videre samarbeid innenfor interessepolitikk, 
næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. 
Begge dokumentene med perspektiv fram til 2020.  Disse er vedtatt i kommunestyrene i 
2011. 
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NOTE nr. 12 Regnskapsprinsipper 


 


Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 


kommunal regnskapsskikk.  


 


Regnskapsprinsipper 


All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens 


virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av 


tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.  


Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 


også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 


innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun 


den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den 


delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 


I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 


eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  


 


Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 


I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 
tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er 
omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 


Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 


Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en 
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i 
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 


Klassifisering av gjeld 
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Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld. 


Vurderingsregler 


Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 


Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  


Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 


Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 


levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 


Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. 


Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  


Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 


virkelig verdi i balansen. 


Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 


utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 


Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 


inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld 


etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 


 Selvkostberegninger 


Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 


kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av 


Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.  


For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet 


følges samme retningslinjer. 


 


Mva-plikt og mva-kompensasjon 


Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 


kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt 


kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i 


inntektssystemet.  
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NOTE nr. 13 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører 


 


 


Tekst Regnskapsåret Forrige år 


Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef 


inkludert pensjonsavtale 
1 012 000 980 000 


   
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører (90 


%) inkludert pensjonsavtale. 


 


 


885 500 865 100 


 


Alternative tilleggsopplysninger: 


Det er ikke inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefen. 


Lønn til ordfører er oppgitt lønn for 100 % stilling.  


 


 


 


NOTE nr. 14 Revisjonshonorarer  


 


 


Tekst Regnskapsåret Forrige år 


Honorar for regnskapsrevisjon 


Gjerdrum kommune 


 


 


 


Varslingstjeneste 


 


721 140 707 417 


Honorar for regnskapsrevisjon 


Gjerdrum og Heni Sokn 


 


 


 


26 000 32 940 


Etablering av Romerike Revisjon IKS 24 000 38 400 


Varslingstjeneste 0 25 000 


Avviklingstilskudd ØRRD 186 960  
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NOTE nr. 15  Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil 
(KRS (F) nr 5) 


 


Hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens 


resultat, finansielle stilling og utvikling. Sentrale funksjoner er dermed registrering, 


bearbeiding, verdivurdering og måling, samt presentasjon av økonomiske data. Disse forhold 


påvirkes av eventuelle endringer i regnskapsprinsipper, estimater og korrigeringer av 


tidligere års feil. 


 


Regnskapsprinsippendringer 


Regnskapsprinsipper er retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter. 


Regnskapsprinsippene skal være konsistente over tid, men endringer i lover, forskrifter eller 


god kommunal regnskapsskikk, kan medføre at regnskapsprinsippene må endres. Endringer i 


regnskapsprinsipper har derfor karakter av å være uvanlige hendelser. I kommunelovens § 


48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 7 jf.§ 8, 


er det listet opp en rekke grunnleggende regnskapsprinsipper.  


I merknader til § 7 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 


fylkeskommuner, er det angitt at spesifikke endringer i praktiseringen av 


anordningsprinsippet, skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen (ny post: endringer 


regnskapsprinsipper). 


KRS (F) nr 5 anbefaler at virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres 


direkte mot egenkapitalen, på egne konti for «endringer i regnskapsprinsipper» som ikke 


kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Det må skilles 


mellom egenkapitalkonti som påvirker arbeidskapitalen og egenkapitalkonti som påvirker 


kapitalkonto slik at det i balansen kan etterkontrolleres at de grunnleggende 


sammenhengene stemmer. Virkningen av prinsippendringen innarbeides i inngående 


balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres for. Det settes ikke krav til å 


omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere år for sammenligninger. 


Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning§13-4 skal den regnskapsmessige 


håndteringen av årets premieavvik enten skje ved føring av premieavviket i sin helhet i 


påfølgende regnskapsår, eller ved fordeling over de femten påfølgende regnskapsår. Det 


presiseres at endringen i håndteringen av årets premieavvik ikke skal regnskapsføres direkte 


mot egenkapitalen.  
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Virkningen av endring i regnskapsprinsipp skal opplyses i note til regnskapet. 


 


Regnskapsestimater 


Regnskapsestimater er anslag på størrelser som har betydning for periodisering og 


verdivurdering og måling som for eksempel avskrivningstid for varige driftsmidler. 


Estimatendringer skiller seg fra feil i tidligere årsregnskap og prinsippendringer ved at de 


revurderes som en naturlig del av aktiviteten ved produksjon av regnskaper.  


Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner har i § 7 


følgende bestemmelse om estimater: 


«I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 


eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet 


for vedkommende år.» 


Dette innebærer at det skal utarbeides anslag for poster som har betydning for 


periodisering, verdivurdering og måling. Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat på 


bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig. Estimatene må revurderes regelmessig 


enten som følge av endringer i forutsetningene som estimatene bygger på, ny informasjon, 


større erfaring eller nye hendelser. 


Regnskapsestimater påvirker periodisering, verdivurdering og måling. I forskrift om 


årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, er det lagt opp til at anslag 


er en naturlig del av regnskapsavleggelsen, dvs. bærer ikke preg av å være av ekstraordinær 


karakter. Dette innebærer at estimater må revurderes regelmessig som følge av endringer i 


forutsetninger, informasjon, erfaring eller begivenheter. Endring i estimater inngår dermed i 


regnskapet den perioden hvor endringen gjennomføres, som vanlige transaksjoner i drifts-, 


investerings- eller balanseregnskapet. 


Ved usikkerhet benyttes beste estimat som følge av den informasjon som er tilgjengelig ved 


regnskapsavleggelsen. 


 


Korrigering av tidligere års feil 


Korrigering av tidligere års feil innebærer at det er oppdaget feil i regnskapet i ettertid som 


gjelder tidligere perioder, som må korrigeres. Ofte gjelder dette feil bruk av 


regnskapsprinsipper, feilførte transaksjoner, feil i beregninger, feilvurderinger mv. 


I kommunelovens §§46 og48 er det satt krav til hhv. budsjettbalanse og inndekning av 


tidligere års regnskapsunderskudd. Disse bestemmelsene legger føringer på hvordan 
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tidligere års feil kan håndteres. 


I regnskapsloven korrigeres tidligere års feil, så fremt disse er vesentlige, direkte mot 


egenkapitalen. Feil som ikke er vesentlige resultatføres. 


For kommunene vil korrigering av tidligere års feil direkte mot egenkapitalen kunne 


undergrave balansekravet og inndekning av tidligere års underskudd. Av den grunn 


anbefales ikke denne løsningen. Det anbefales at korrigering av tidligere års feil 


gjennomføres i drifts-, investerings- eller balanseregnskapet som vanlige transaksjoner. 


Korrigering direkte mot egenkapitalen tillates ikke. 


I den grad korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å bedømme 


kommunens resultat eller stilling, innarbeides dette i note til regnskapet. 


Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres direkte mot egenkapitalen på 


egne konti for «endringer i regnskapsprinsipper», som ikke kommer i konflikt med 


grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Virkningen av prinsippendringen 


innarbeides i inngående balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres for. Det 


settes ikke krav til å omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere år for sammenligninger. 


Korrigering av tidligere års feil gjennomføres i drifts, investerings- eller balanseregnskapet 


som vanlige transaksjoner. 


Endring i estimater inngår i regnskapet den perioden hvor endringen gjennomføres, som 


vanlige transaksjoner i drifts-, investerings- eller balanseregnskapet. Ved usikkerhet benyttes 


beste estimat som følge av den informasjon som er tilgjengelig ved regnskapsavleggelsen. 


Krav til noter: 


Det skal utarbeides noter ved endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer. 


Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å 


bedømme kommunens resultat eller stilling. 


 


Eksempel: 


Kommuner som etter regnskapsforskriftens § 13-4 nr 1 og 2 har valgt 15 års fordeling av 


inntekts-eller utgiftsføring av premieavvik og senere ønsker å gjøre dette hvert år, endrer 


prinsipp for føring av premieavvik. I henhold til KRS (F) nr 5 skal dette ikke føres som 


prinsippendring mot egenkapitalen men opplyses i note.  
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Korrigering av feil fra 2014 


På balansekonto 24014000 arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse KLP var det lagt 


inn feil tall. Dette har blitt rettet opp i og korrigert for 2015. 


 


I investeringsregnskapet ble avdragsutgifter finansiert ved bruk av lånemidler. Dette er ikke 


korrekt. Beløpet gjaldt mottatte avdrag knyttet til startlån og skal uavkortet nyttes til 


nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen. Dette har det blitt korrigert for i 2015. 


 


Investering knyttet til prosjekt 55782014 ble ikke aktivert i balansen i 2014, dette har blitt 


korrigert for i 2015, og denne er nå aktivert. 


 


 


 


 


 


 


 


NOTE nr. 16: Finansielle anleggsmidler 


Selskapets navn
Investert 


beløp


Endring 


fra forrige 


år


Markedsverdi Eierandel
Stemme-


andel


Egenkapitalinnskudd KLP 6 153 747 570 669


Bibliotekstentralen 600 2 andeler
1. st per 50 


andeler


Gjerdrum kulturhus BA 4 950 000 30 %


Gjerdrum idrettspark 8 415 000 51 %


Gjerdrum grunneierlag 16 4 andeler


Norasonde AS 69 600 696 aksjer


Eierandeler MIRA IKS 3 750 000 15 % 15 %


Romerike revisjon 36 000


Mjølkerampa 100 000 100 aksjer 100 %


Gjerdrum næringshage 30 000


Romeriksåsen flerbruksanlegg 15 000 30 %


Sum: 23 519 963 570 669
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Note nr 17: Salg av sentrumstomt, gnr 42/bnr 102 


I 2015 ble det inngått avtale om salg av gnr 42 bnr 102 for kr. 34 851 222 (inkl. dokumentavgift og 


tinglysningsgebyr). I henhold til avtalen, skal 10 % av kjøpesummen innbetales i 2015, 20 % når det 


foreligger detaljreguleringsplan for eiendommen og det resterende senest 01.12. 2017. Råderetten 


vil overdras når det foreligger detaljreguleringsplan for eiendommen. Det er forventet at dette vil 


foreligge i løpet av 2016. 


I henhold til «GKRS 2011- Tidspunktet for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i 
kommuneregnskapet», skal tidspunktet for regnskapsføringen av inntekter være ved overdragelsen 
av kontroll til de økonomiske ressursene. I «GKRS 2011 – Rammeverk og grunnleggende prinsipper», 
er det utdypet at kontrollen først overdras ved at råderetten over eiendelen overdras. 
 
I dette ligger at regnskapsføringen av inntekten utføres uavhengig av hvilke år innbetalingene finner 


sted. Hele innbetalingen for tomten regnskapsføres i dette tilfellet når detaljreguleringsplanen 


foreligger og råderetten er overdratt. 


I 2015 ble det innbetalt forskudd på Kr. 3 485 122 for eiendommen. På bakgrunn av ovenstående 


resonnement, er hele beløpet anordnet til 2016. 
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Investeringsregnskap, detaljert per virksomhet 


 


 


 


 


 


 


 


Virksomh (T) Artsgrp (T) Beløp 2015


Vedtatt 


budsjett 2015


Revidert 


budsjett 2015 Beløp 2014


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 637 033,00 600 000               796 000                799 552,18


4 Overføringsutgifter 159 258,25 -                            -                             199 888,04


Rådmannsteam 796 291,25 600 000               796 000                999 440,22


5 Finansutgifter 570 669,00 450 000               568 000                597 711,00


Personal og organisasjon 570 669,00 450 000               568 000                597 711,00


5 Finansutgifter 15 000,00 -                            -                             0,00


Kultur 15 000,00 -                            -                             0,00


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 1 349 620,07 -                            -                             927 580,49


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 58 018 894,55 113 220 000       87 699 000          10 699 012,85


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 43 132,22 -                            -                             22 437,76


4 Overføringsutgifter 12 753 044,99 -                            -                             1 186 810,59


5 Finansutgifter 5 903 144,90 -                            -                             0,00


6 Salgs- og leieinntekter -4 542 810,61 -                            -4 534 000           -1 696 831,79


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -172,00 -                            -                             0,00


Eiendomsdrift 73 524 854,12 113 220 000       83 165 000          11 139 009,90


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 0,00 -                            -                             80 606,17


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 3 096 955,18 3 100 000            6 273 000            22 677,60


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 1 200 066,22 -                            -                             0,00


4 Overføringsutgifter 758 320,61 -                            -                             5 669,40


6 Salgs- og leieinntekter -6 000,00 -                            -6 000                   0,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -7 435 274,70 -                            -8 372 000           0,00


Kommunalteknikk -2 385 932,69 3 100 000            -2 105 000           108 953,17


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 5 699,84 -                            -                             0,00


4 Overføringsutgifter 1 424,96 -                            -                             0,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -5 699,84 -                            -                             0,00


Plan, oppmåling og byggesak 1 424,96 -                            -                             0,00


5 Finansutgifter 13 725 881,45 -                            16 340 700          13 170 655,33


6 Salgs- og leieinntekter 0,00 -15 000 000        -3 485 000           0,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -14 229 569,16 -42 491 000        -17 614 000        -1 392 368,03


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 -                            -                             -637 000,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -90 583 147,34 -72 579 000        -95 903 700        -32 789 390,41


Finans -91 086 835,05 -130 070 000     -100 662 000      -21 648 103,11


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 374 081,36 1 300 000            1 204 000            0,00


4 Overføringsutgifter 93 520,35 -                            -                             0,00


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -80 000,00 -                            -                             0,00


Samfunnsutvikling, utredning og styring 387 601,71 1 300 000            1 204 000            0,00


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 561 211,03 -                            -                             161 211,39


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 16 070 344,38 15 400 000         17 034 000          8 641 777,43


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 3 599 035,75 -                            -                             0,00


6 Salgs- og leieinntekter 0,00 -4 000 000          -                             0,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -2 053 664,46 -                            -                             0,00


VAR Selvkosttjenester 18 176 926,70 11 400 000         17 034 000          8 802 988,82


-                           -                            -                             -                              
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Drift per virksomhet 


 


Virksomh (T) Artsgrp (T) Beløp 2015


Vedtatt budsjett 


2015


Revidert budsjett 


2015 Beløp 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 3 701 132,39 3 710 000              3 882 000                 3 859 330,76


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 453 312,51 569 000                  569 000                    531 537,71


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 9 425 797,46 9 697 000              9 697 000                 9 239 391,25


4 Overføringsutgifter 109 664,14 63 000                    104 000                    530 553,81


5 Finansutgifter 1 013 082,15 900 000                  1 013 000                 920 347,19


6 Salgs- og leieinntekter -164 507,00 -34 000                  -34 000                     -151 416,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -224 202,14 -63 000                  -172 000                   -145 691,31


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -31 196,42 -                               -                                  -20 776,00


Rådmannsteam 14 283 083,09 14 842 000            15 059 000               14 763 277,41


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 7 796 072,62 7 630 000              8 210 000                 6 320 177,83


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 191 794,16 1 969 000              1 969 000                 1 696 647,31


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 182 210,00 314 000                  314 000                    371 062,80


4 Overføringsutgifter 244 606,51 7 526 000              1 870 000                 198 924,55


6 Salgs- og leieinntekter -687 311,53 -700 000                -700 000                   -543 885,06


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 084 306,20 -483 000                -1 014 000               -608 440,55


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -5 945,19 -                               -                                  -23 260,40


Personal og organisasjon 8 637 120,37 16 256 000            10 649 000               7 411 226,48


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 5 022 638,77 5 015 000              5 253 000                 5 219 859,49


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 346 522,53 363 000                  363 000                    358 629,87


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 411 270,89 420 000                  420 000                    417 118,00


4 Overføringsutgifter 63 589,74 38 000                    64 000                       53 584,40


5 Finansutgifter 9 910,66 10 000                    10 000                       17 253,36


6 Salgs- og leieinntekter -1 344 048,12 -1 449 000             -1 449 000               -1 356 333,94


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -158 794,06 -38 000                  -64 000                     -110 247,02


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -88 555,82 -20 000                  -20 000                     -34 338,72


Økonomi 4 262 534,59 4 339 000              4 577 000                 4 565 525,44


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 23 333 532,16 23 730 000            24 346 000               23 785 637,98


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 984 277,29 1 820 000              2 069 000                 2 612 296,34


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 247 269,72 120 000                  46 000                       379 673,15


4 Overføringsutgifter 337 686,67 -229 000                326 000                    197 968,35


6 Salgs- og leieinntekter -2 289 686,00 -2 399 000             -2 399 000               -2 377 306,39


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 825 569,29 -530 000                -1 355 000               -1 593 469,39


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -181 107,00 -                               -                                  0,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -84 092,93 -                               -                                  -189 162,35


Gjerdrum barneskole 22 522 310,62 22 512 000            23 033 000               22 815 637,69


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 23 518 109,69 22 695 000            24 179 000               22 682 371,71


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 068 136,23 1 946 000              1 776 000                 1 941 814,76


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 598 084,00 832 000                  700 000                    989 387,75


4 Overføringsutgifter 185 461,15 -219 000                185 000                    185 678,86


5 Finansutgifter 0,00 -                               -                                  193 000,00


6 Salgs- og leieinntekter -1 976,00 -5 000                     -5 000                       1 834,50


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -2 472 602,58 -279 000                -1 191 000               -2 234 427,43


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 -                               -                                  -62 500,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -11 977,00 -                               -                                  -1 179,00


Gjerdrum ungdomsskole 23 883 235,49 24 970 000            25 644 000               23 695 981,15


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 22 677 017,40 22 029 000            22 631 000               22 764 940,38


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 476 910,58 1 074 000              1 074 000                 1 312 922,95


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 260 147,68 192 000                  192 000                    150 160,56


4 Overføringsutgifter 135 246,94 -313 000                129 000                    105 155,87


5 Finansutgifter 0,00 -                               -                                  300 000,00


6 Salgs- og leieinntekter -2 877 326,00 -2 785 000             -2 785 000               -2 620 916,50


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 594 778,53 -634 000                -1 016 000               -1 138 584,45


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -148 178,00 -                               -148 000                   -300 000,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -84 705,00 -                               -                                  -205 142,00


Veståsen skole 19 844 335,07 19 563 000            20 077 000               20 368 536,81


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 14 344 361,64 13 096 000            14 517 000               14 141 360,91


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 813 164,08 698 000                  738 000                    619 412,17


4 Overføringsutgifter 135 049,69 99 000                    135 000                    97 724,31


6 Salgs- og leieinntekter -2 676 864,41 -2 568 000             -2 568 000               -2 536 199,39


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 028 960,02 -99 000                  -816 000                   -1 333 054,31


Gjerdrum barnehage 11 586 750,98 11 226 000            12 006 000               10 989 243,69


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 9 259 027,52 8 423 000              9 312 000                 8 921 989,18


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 389 199,59 483 000                  508 000                    349 254,38


4 Overføringsutgifter 71 723,84 47 000                    69 000                       51 257,14


6 Salgs- og leieinntekter -1 794 608,99 -1 799 000             -1 799 000               -1 815 655,76


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -781 676,62 -47 000                  -684 000                   -395 567,14


Grønlund barnehage 7 143 665,34 7 107 000              7 406 000                 7 111 277,80
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Virksomh (T) Artsgrp (T) Beløp 2015


Vedtatt budsjett 


2015


Revidert budsjett 


2015 Beløp 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 8 804 885,86 9 214 000              9 278 000                 8 436 461,97


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 074 542,97 1 547 000              1 417 000                 1 947 545,69


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 1 035 553,00 1 896 000              1 757 000                 2 303 203,00


4 Overføringsutgifter 8 165 317,50 5 825 000              6 075 000                 8 237 358,09


5 Finansutgifter 446 061,00 28 000                    28 000                       222 253,78


6 Salgs- og leieinntekter -843 309,97 -440 000                -510 000                   -575 071,58


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -3 467 223,41 -2 487 000             -2 743 000               -3 980 919,05


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -1 638 123,70 -                               -                                  -1 553 542,89


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -125 683,00 -                               -                                  -275 237,00


Kultur 14 452 020,25 15 583 000            15 302 000               14 762 052,01


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 4 924 577,87 5 141 000              4 813 000                 5 284 035,28


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 14 830 163,61 15 146 000            15 550 000               13 971 156,13


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 394 814,14 457 000                  457 000                    438 857,54


4 Overføringsutgifter 3 473 819,78 2 634 000              3 273 000                 3 627 836,15


5 Finansutgifter 12 486 577,86 13 670 000            12 489 000               12 368 668,64


6 Salgs- og leieinntekter -6 929 246,68 -6 688 000             -6 688 000               -6 573 079,04


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -3 755 195,78 -3 134 000             -3 563 000               -3 474 161,20


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner 0,00 -                               -                                  -350 000,00


Eiendomsdrift 25 425 510,80 27 226 000            26 331 000               25 293 313,50


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 370 009,97 352 000                  376 000                    334 077,68


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 429 966,23 2 662 000              2 662 000                 2 092 967,53


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 4 120 781,77 4 142 000              4 142 000                 4 041 200,40


4 Overføringsutgifter 588 202,80 688 000                  588 000                    628 130,28


5 Finansutgifter 142 106,07 113 000                  143 000                    142 106,07


6 Salgs- og leieinntekter -11 000,00 -40 000                  -40 000                     -40 000,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -601 746,80 -688 000                -601 000                   -504 264,28


Kommunalteknikk 7 038 320,04 7 229 000              7 270 000                 6 694 217,68


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 1 072 232,82 1 307 000              1 367 000                 1 059 876,57


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 52 493,43 60 000                    60 000                       18 060,36


4 Overføringsutgifter 10 762,96 1 000                      11 000                       3 047,71


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -10 762,96 -1 000                     -11 000                     -3 047,71


Plan, oppmåling og byggesak 1 124 726,25 1 367 000              1 427 000                 1 077 936,93


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 24 692 195,33 23 146 000            24 551 000               24 930 732,56


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 3 881 409,69 2 930 000              2 930 000                 4 646 093,84


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 11 757 906,50 9 890 000              9 890 000                 15 146 366,39


4 Overføringsutgifter 420 190,03 427 000                  419 000                    455 757,12


5 Finansutgifter 22 889,94 -                               -                                  150 000,00


6 Salgs- og leieinntekter -5 578 580,66 -4 869 000             -4 869 000               -6 190 099,21


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -2 784 329,00 -427 000                -1 897 000               -1 543 376,13


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -13 500,00 -                               -                                  -150 500,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -41 961,08 -                               -                                  -120 912,08


Institusjon 32 356 220,75 31 097 000            31 024 000               37 324 062,49


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 19 890 225,67 19 572 000            20 107 000               19 568 124,97


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 963 006,69 1 942 000              1 942 000                 4 356 121,34


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 151 278,22 25 000                    25 000                       168 401,35


4 Overføringsutgifter 135 782,45 -841 000                -805 000                   137 215,05


5 Finansutgifter 5 478,84 -                               -                                  171 550,00


6 Salgs- og leieinntekter -618 961,05 -672 000                -672 000                   -621 045,41


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -3 066 051,07 -1 617 000             -2 159 000               -2 526 339,05


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -5 300,00 -                               -                                  -150 000,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -14 254,00 -                               -                                  -50 781,00


Hjemmebasertetjenester 18 441 205,75 18 409 000            18 438 000               21 053 247,25


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 33 200 976,79 31 127 000            32 244 000               31 311 904,02


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 058 347,91 1 429 000              866 000                    759 586,74


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 5 415 022,33 5 492 000              5 492 000                 5 351 259,62


4 Overføringsutgifter 204 435,52 109 000                  206 000                    209 809,68


6 Salgs- og leieinntekter 186 868,52 74 000                    283 000                    252 845,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -12 649 396,85 -9 972 000             -11 054 000             -11 367 394,90


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -30 619,41 -                               -                                  -116 601,67


Funksjonshemmede 27 385 634,81 28 259 000            28 037 000               26 401 408,49


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 6 180 799,42 5 014 000              5 564 000                 4 881 483,11


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 507 547,72 254 000                  254 000                    235 533,49


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 413 642,92 370 000                  370 000                    326 623,00


4 Overføringsutgifter 2 959 390,70 3 506 000              3 527 000                 2 156 569,20


5 Finansutgifter 923 772,00 84 000                    84 000                       3 145 526,97


6 Salgs- og leieinntekter 3 200,00 -                               -                                  2 805,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 813 130,55 -982 000                -1 341 000               -1 793 054,32


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -556 442,00 -90 000                  -90 000                     -687 868,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -1 083 562,38 -100 000                -100 000                   -124 240,50


Nav 7 535 217,83 8 056 000              8 268 000                 8 143 377,95
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Virksomh (T) Artsgrp (T) Beløp 2015


Vedtatt budsjett 


2015


Revidert budsjett 


2015 Beløp 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 630 565,57 10 546 000            12 024 000               10 402 719,75


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 043 665,00 2 081 000              2 179 000                 2 394 876,10


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 3 509 615,49 3 768 000              3 692 000                 4 140 988,74


4 Overføringsutgifter 2 009 773,97 804 000                  470 000                    1 026 640,93


6 Salgs- og leieinntekter -23 050,33 -153 000                -153 000                   -125 489,04


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -3 262 784,05 -2 634 000             -2 929 000               -2 683 281,98


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -128 000,00 -                               -                                  0,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner 0,00 -                               -                                  -129 363,46


Helse og forebyggende tjenester 14 779 785,65 14 412 000            15 283 000               15 027 091,04


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 5 043 993,00 -5 606 000             -5 606 000               -7 137 836,10


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 132,00 -                               -                                  15 746,68


4 Overføringsutgifter 42 121,80 3 000                      12 000                       6 596 751,00


5 Finansutgifter 28 715 545,63 27 830 000            28 664 800               29 736 603,24


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -12 121,80 -3 000                     -12 000                     -354 350,00


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -320 873 383,54 -317 125 000        -318 169 000           -311 447 462,56


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -22 799 514,30 -29 300 000          -27 005 800             -42 826 891,94


Finans -309 882 227,21 -324 201 000        -322 116 000           -325 417 439,68


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 2 088 588,80 1 649 000              2 457 000                 1 031 041,02


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 64 447,36 63 000                    63 000                       52 210,54


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 6 172 597,12 5 812 000              6 071 000                 5 876 311,23


4 Overføringsutgifter 49 155,05 254 000                  250 000                    5 406 779,57


5 Finansutgifter 110 000,00 -                               -                                  0,00


6 Salgs- og leieinntekter 0,00 -11 000                  -11 000                     0,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -454 459,88 -516 000                -532 000                   -430 839,62


Helse 8 030 328,45 7 251 000              8 298 000                 11 935 502,74


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 863 191,43 499 000                  1 278 000                 1 784 851,49


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 95 901,77 988 000                  688 000                    973 252,07


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 171 108,00 200 000                  200 000                    234 321,00


4 Overføringsutgifter 43 221,12 147 000                  28 000                       217 454,30


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -77 261,12 -147 000                -28 000                     -318 689,30


Samfunnsutvikling, utredning og styring 1 096 161,20 1 687 000              2 166 000                 2 891 189,56


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 4 245 934,94 4 619 000              4 649 000                 5 242 873,53


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 5 450 310,75 5 777 000              5 793 000                 5 387 445,97


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 8 524 553,44 8 337 000              8 337 000                 7 737 013,59


4 Overføringsutgifter 1 025 214,58 -                               857 000                    55 138,43


5 Finansutgifter 8 741 928,04 5 490 000              4 469 000                 2 848 720,00


6 Salgs- og leieinntekter -29 436 508,36 -24 288 000          -24 288 000             -18 526 497,46


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -321 612,36 -316 000                -479 000                   -679 643,42


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 -                               -                                  -54 644,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -40 080,00 -                               -                                  -3 045 231,00


VAR Selvkosttjenester -1 810 258,97 -381 000                -662 000                   -1 034 824,36


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 2 220 891,71 2 132 000              2 236 000                 2 127 245,45


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 210 142,31 175 000                  175 000                    139 616,98


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 119 535,00 440 000                  440 000                    59 011,00


4 Overføringsutgifter 40 407,33 161 000                  50 000                       25 510,44


5 Finansutgifter 70 064,00 -                               -                                  0,00


6 Salgs- og leieinntekter -4 371 815,00 -3 140 000             -3 140 000               -1 711 985,66


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -43 712,33 -151 000                -43 000                     -49 483,44


POB Selvkosttjenester -1 754 486,98 -383 000                -282 000                   589 914,77
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Virksomh (T) Artsgrp (T) Beløp 2015


Vedtatt budsjett 


2015


Revidert budsjett 


2015 Beløp 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 447 757,51 433 000                  457 000                    432 305,69


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 172 884,08 286 000                  286 000                    294 056,02


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 31 530 100,97 30 972 000            30 555 000               33 606 785,00


4 Overføringsutgifter 10 039,02 8 000                      10 000                       10 167,90


6 Salgs- og leieinntekter -36 000,00 -36 000                  -36 000                     -54 000,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -944 936,02 -1 296 000             -1 298 000               -1 166 783,90


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -120 000,00 -                               -                                  0,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner 0,00 -                               -                                  -784 547,89


Barnehage myndighet 31 059 845,56 30 367 000            29 974 000               32 337 982,82


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 3 242 392,14 3 087 000              3 200 000                 2 813 488,15


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 117 886,61 127 000                  127 000                    111 321,97


4 Overføringsutgifter 19 173,61 14 000                    19 000                       13 649,19


6 Salgs- og leieinntekter 0,00 -                               -                                  -7 210,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -675 104,62 -14 000                  -37 000                     -23 747,19


Pedagogisk, psykologisk tjeneste 2 704 347,74 3 214 000              3 309 000                 2 907 502,12


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 3 365 952,03 3 362 000              3 334 000                 1 841 384,98


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 372 269,02 85 000                    385 000                    60 525,54


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 91 438,62 105 000                  105 000                    8 510,00


4 Overføringsutgifter 101 248,27 10 000                    72 000                       1 138,73


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -89 325,13 -10 000                  -87 000                     -1 634,73


Mottak og utredning 3 841 582,81 3 552 000              3 809 000                 1 909 924,52


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 6 711 152,95 6 360 000              6 124 000                 6 321 553,75


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 421 543,78 376 000                  366 000                    426 220,95


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 51 493,52 30 000                    30 000                       20 530,00


4 Overføringsutgifter 97 094,49 53 000                    57 000                       47 434,70


5 Finansutgifter 28 680,00 29 000                    29 000                       28 680,00


6 Salgs- og leieinntekter 14 874,00 58 000                    58 000                       146 998,00


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 125 809,02 -377 000                -991 000                   -608 583,70


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -186 000,00 -                               -                                  0,00


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner 0,00 -88 000                  -                                  0,00


Stab-, støtte fysioterapi og psykiatri 6 013 029,72 6 441 000              5 673 000                 6 382 833,70


-                              -                               -                                  -                             
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Balansen 


 


 


 


EIENDELER IB 01.01 UB 31.12 IB 01.01 UB 31.12


Anleggsmidler Kap. 2.2 800 775 158,31 907 883 442,19 769 711 597,41 800 775 158,31


Faste eiendommer og anlegg (2.27) 453 111 126,65 536 150 250,95 446 333 508,92 453 111 126,65


Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24) 8 137 018,27 7 457 067,30 8 907 143,89 8 137 018,27


Utlån (2.22) 18 056 631,39 20 414 748,94 23 390 444,60 18 056 631,39


Konserninterne langsiktige fordringer (2.23) 0,00 0,00 0,00 0,00


Aksjer og andeler (2.21) 22 934 294,00 23 519 963,00 22 336 583,00 22 934 294,00


Pensjonsmidler (2.20) 298 536 088,00 320 341 412,00 268 743 917,00 298 536 088,00


Omløpsmidler Kap. 2.1 183 259 101,14 205 487 576,18 179 870 726,93 183 259 101,14


Kortsiktige fordringer (2.13) 24 321 731,28 29 915 633,25 15 889 484,75 24 321 731,28


Konserninterne kortsiktige fordringer (2.14) 0,00 0,00 0,00 0,00


Premieavvik (2.19) 6 540 614,00 2 006 494,00 1 823 968,00 6 540 614,00


Aksjer og andeler (2.18) 28 724 620,00 27 780 667,00 27 281 760,00 28 724 620,00


Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 0,00 0,00


Obligasjoner (2.11) 80 219 741,00 80 084 226,00 78 559 862,00 80 219 741,00


Derivater (2.15) 0,00 0,00 0,00 0,00


Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) 43 452 394,86 65 700 555,93 56 315 652,18 43 452 394,86


SUM EIENDELER  (A + B) 984 034 259,45 1 113 371 018,37 949 582 324,34 984 034 259,45


EGENKAPITAL


Egenkapital Kap. 2.5 145 357 950,88 195 858 502,07 162 682 767,75 145 357 950,88


Disposisjonsfond (2.56) 66 291 116,46 64 156 654,97 80 240 204,85 66 291 116,46


Bundne driftsfond (2.51) 19 778 296,58 23 881 961,57 26 637 555,11 19 778 296,58


Ubundne investeringsfond (2.53) 6 942 920,02 5 100 920,02 7 497 860,02 6 942 920,02


Bundne investeringsfond (2.55) 10 086 982,44 6 623 228,79 3 302 680,92 10 086 982,44


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) (2.581) -1 866 310,00 -1 866 310,00 -1 866 310,00 -1 866 310,00


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) (2.580) 0,00 0,00 0,00 0,00


Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) 0,00 3 052 622,48 0,00 0,00


Regnskapsmessig merforbruk (2.5900) -834 808,87 0,00 -4 798 409,39 -834 808,87


Udisponert i inv.regnskap (2.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00


Udekket i inv.regnskap (2.5970) -597 711,00 0,00 0,00 -597 711,00


Kapitalkonto (2.5990) 45 557 465,25 94 909 424,24 51 669 186,24 45 557 465,25


GJELD


Langsiktig gjeld Kap. 2.4 783 105 261,00 846 020 320,00 732 898 183,00 783 105 261,00


Pensjonsforpliktelser (2.40) 389 202 775,00 391 809 903,00 359 646 523,00 389 202 775,00


Ihendehaverobligasjonslån (2.41) 0,00 0,00 0,00 0,00


Sertifikatlån (2.43) 42 250 000,00 157 780 000,00 20 450 000,00 42 250 000,00


Andre lån (2.45) 351 652 486,00 296 430 417,00 352 801 660,00 351 652 486,00


Konsernintern langsiktig gjeld (2.47) 0,00 0,00 0,00 0,00


Kortsiktig gjeld Kap. 2.3 55 571 047,57 71 492 196,30 54 001 373,59 55 571 047,57


Kassekredittlån (2.31) 0,00 0,00 0,00 0,00


Annen kortsiktig gjeld (2.32) 54 866 807,57 70 322 205,30 53 122 850,59 54 866 807,57


Konsernintern kortsiktig gjeld (2.33) 0,00 0,00 0,00 0,00


Derivater (2.34) 0,00 0,00 0,00 0,00


Premieavvik (2.39) 704 240,00 1 169 991,00 878 523,00 704 240,00


SUM EGENKAPITAL OG GJELD  (C+D) 984 034 259,45 1 113 371 018,37 949 582 324,34 984 034 259,45


(E)


MEMORIAKONTI


Memoriakonto Kap. 2.9 49 682 057,85 61 532 104,96 35 488 360,74 49 682 057,85


Ubrukte lånemidler (2.9100) 28 227 904,60 33 386 638,71 15 196 108,49 28 227 904,60


Ubrukte konserninterne lånemidler (2.9110) 0,00 0,00 0,00 0,00


Andre memoriakonti (2.9200) 21 454 153,25 28 145 466,25 20 292 252,25 21 454 153,25


Motkonto for memoriakontiene (2.9999) 49 682 057,85 61 532 104,96 35 488 360,74 49 682 057,85


20142015


(C)


(A)


(B)








Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 
Saker til behandling 2016 
 
 
Møte Saker til behandling 
01.02.16 • Overordnet analyse, prosess og fremdrift. Orientering fra 


rådmann 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 
• Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 
14.03.16 • Overordnet analyse 


 
23.05.16 • Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 


• Overordnet analyse 
• Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
• Eierskapskontroll Mjølkerampa AS 


 
20.06.16 • Overordnet analyse 


Ordfører inviteres 
 


26.09.16 • Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 
• Rapport revisjonsåret 2015/2016 
• Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet 


 
31.10.16 • Plan for forvaltningsrevisjon 


 
19.12.16 • Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 


• Overordnet plan for regnskapsrevisjon 
• Eierskapskontroll Øvre Romerike brann og redning IKS 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonen administrasjonens 


oppfølging av kommunestyrets vedtak 
 


 
I møtet den 1. februar 2016 ble også følgende saker nevnt: 


• Kommunereformen 
• Planverk for vedlikehold av bygg, veier. 
• Miljørettet helsevern i skolen 
• Integrering av flyktninger 
• Oppdatering av økonomireglement 
• Oppdatering av finansreglement 
• Delegeringsreglementene 
• Virksomhetsbesøk 








 
___________________________________________________________________________ 


 


KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE 
 


 
 
 
Til 
Kommunestyret i Gjerdrum kommune 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Gjerdrum kommunes årsregnskap for 2015 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse 
av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 23. mai 2016 behandlet kommunens årsregnskap for 2015. Følgende 
dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  


• Årsregnskap 2015 
• Årsberetning 2015 
• Revisors beretning for 2015 


 
Det konstateres at Gjerdrum kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 3.053.000.  Netto driftsresultat var på kr. 6.454.000 og utgjør 1,51 % av kommunens brutto 
driftsinntekter. Dette er under Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det over noe 
tid bør ligge mellom 3 og 5 %. 
 
I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og 
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten. Det er redegjort for dette i beretningen.  
 
Revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 
 
 
 
 


Gjerdrum, den 23. mai 2016 
 
 
 


Thor W. Togstad (s) 
leder 


 
Kopi: Formannskapet 
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VEDLEGG 1 
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KONTROLLKRITERIER 


Innledning 
De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en 
virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 
 


• Lover og forskrifter 
• Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  
o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 


anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 
kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


• Annen anerkjent teori om eierstyring  
• Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som 


funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 
 
Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 
selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 
sammenheng de er relevante.  
 


Aksjelova  
Av § 2-2 går minstekrav til vedtekter i et selskap fram: 
 
«1. selskapets foretaksnavn;  
2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 
3. selskapets virksomhet; 
4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1; 
5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1; 
6. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf. § 6-1; 
7. om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne 
bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal 
fungere som kollektivt organ; 
8. hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf. § 5-5; 
9. om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister». 
 


I følge aksjeloven1 § 5-1 første ledd representerer aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet 
gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller 
vedtekter, jf. § 5-3. 


                                                           
1 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskap. 
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Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen, jf. § 5-4. Innen seks måneder 
etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet ha gjennomført ordinær generalforsamling, jf. § 
5-5, første ledd. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres, 
jf. § 5-5, andre ledd: 


1. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, under dette utdeling av utbytte 
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 


 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding skal senest en uke før generalforsamling sendes til 
hver aksjeeier med kjent adresse, jf. § 5-5, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling skal være 
sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til 
dagsorden som angir bestemte saker som skal behandles i møtet, jf. § 5-10. Møtelederen skal 
sørge for at det blir ført protokoll for generalforsamlingen, jf. § 5-16. Styret kan også bestemme at 
det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 5-6. 
 
Forvaltningen av selskapet hører til under styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen, 
jf. § 6-3. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. § 6-12 og styret skal føre 
tilsyn med den daglige ledelsen selskapet og selskapet sine andre virksomheter. Styret kan 
fastsette instruks for den daglige ledelsen, jf. § 6-13. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I 
vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke mer enn fire år, jf. § 6-6. 
 
Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret, jf. § 6-2. Daglig leder skal stå for den 
daglige ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, jf. § 6-
14. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning, jf. § 6-14. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov 
og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte (jf. § 6-14). Daglig leder 
skal minst hver fjerde måned gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling, og styret kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en orientering om 
bestemte saker (jf. § 6-15). Det skal bli ført protokoll over styrebehandling (jf. § 6-29). 
 
For selskap der ansatte er representert i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir 
nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler 
for hvilke saker som skal behandles av styret og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 
styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehanding (jf. § 6-23). 
 
 


Lov og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter 


Kravene til arbeidsmarkedsbedriftene i lov og forskrift  
Arbeidsmarkedsbedriftene er spesielt regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester 2og i forskrift om 
arbeidsrettede tiltak3. Hovedformålet med forskrift om arbeidsrettede tiltak er «å styrke 
                                                           
2 LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 
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tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike 
arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet.»  
 
Av forskriftens definisjoner i § 1-2 fremgår det at tiltaksdeltakere er personer som er tatt inn i 
arbeidsrettede tiltak. Tiltaksarrangører er virksomheter/organisasjoner som gjennomfører 
arbeidsrettede tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Det fremgår også at skjermet 
virksomhet er virksomheter med produksjon av varer og/eller tjenester, som er etablert med sikte på 
å tilby personer med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid.  
 
Det er Arbeids- og velferdsetaten som godkjenner tiltaksarrangører (§ 1-10) og kontrollerer at 
tiltakene blir gjennomført og at tilskudd blir benyttet som forutsatt i forskrift om arbeidsrettede tiltak 
(§ 1-12 førte ledd)4.  
 
 
I forskriften § 11-1 fremgår det at: 


«Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver 
tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i 
ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering 
og tilrettelagte arbeidsoppgaver.»  


Av § 11-2 fremgår det at tiltaket er «rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få 
innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og 
tett oppfølging.» Det fremgår også at «andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å 
være uaktuelle.» Av § 11-3 fremgår det at tiltaket ikke er tidsavgrenset.  
 
Det fremgår videre av § 11-4 krav til virksomheten at:  


«Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. 
Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra 
hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet.  


 


For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle 
følgende krav:  
1. Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.  
2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.  
3. Det skal ikke utbetales utbytte.  
4. Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder 
ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter.  


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


                                                                                                                                                                                                   
3 FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Kapittel 10 Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift 
4 Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede bedrifter fra NAV 
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I § 11-5 står det videre at:  


«Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid.  
Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsrettede tiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og 
resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal 
organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers 
av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis 
forretningsdrift.  
 
Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom 
dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.» 


 


Nærmere om kravspesifikasjon fra NAV 
NAV har utarbeidet en generisk kravspesifikasjon som skal vedlegges avtaler som inngås mellom 
NAV og tiltaksarrangører for enkelte arbeidsmarkedstiltak, inkludert Varig tilrettelagt arbeid. 
Kravspesifikasjonen bygger på forskrift om arbeidsrettede tiltak og NAVs utfyllende regler til 
forskriften, og omhandler krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold og metoder, og 
rapportering. 
 
Av kravspesifikasjonen fremgår det blant annet følgende krav til innhold og metoder i tiltaket:  
Varig tilrettelagt arbeid:  


«Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.  
Det skal gis en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og  
muligheter for:  
• tilpasning og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne  
• tilrettelagt kvalifisering  
 
Det skal jevnlig gjennomføres:  
• evaluering av deltakeren  
• evaluering av arbeidsoppgavene  
• muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse».5  


 
 


Anbefalinger for god eierstyring 


Generelt om eierstyringsprinsipper 
Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 
eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 
bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 


– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger 
anbefalingene.  
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Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 
dette er tatt inn i rapportens kapittel 9.  
 
I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 
anbefalinger for god eierstyring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 
Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 
kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 
rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 
å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  
 
Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 
En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 
forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 
eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 
spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen 
som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  
2. Vurdering og valg av selskapsform  
3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  
4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  
6. Gjennomføring av eiermøter 
7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  
8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  
10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  
11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  
12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  
13. Styresammensetning i konsernmodell  
14. Oppnevnelse av vararepresentanter  
15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  
16. Godtgjøring til styrerepresentanter  
17. Registrering av styreverv 
18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  
19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  
20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 
21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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(administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne 
kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et 
oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen 
i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. 
(s.163 – 164). 
 
I KS anbefaling for god eierstyring (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør 
inneholde: 


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


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


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


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


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


 
Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk 
styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.  
 
Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en 
prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 


• Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 


å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 
selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 
styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 


o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 
selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  


• Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  
• Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  


 
Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og 
strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 
”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 
(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 
selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 
selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt eierskap.” 
 
Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. Det 
mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 
formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 
gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 
som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 
 
Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært 
viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for 
selskapet. 
 
En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 
tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede 
kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 
 
Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 
forankres/behandles. Forskning5 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 
folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 
som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 
behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 
generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 
undergis nødvendig koordinering og blir lagt frem for kommunestyret.  
 
Oppsummering: 
 Kommune må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 
 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 
 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til 


utøvelsen av sitt eierskap 
 
 


                                                           
5 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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KONTROLLKRITERIER 


Innledning 


De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en virksomhet. I dette 
prosjektet vurderes data opp mot: 
 


• Lover og forskrifter 
• Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  
o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 


anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 
kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


• Annen anerkjent teori om eierstyring  
• Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som funn i 


forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 
 
Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere selskapet og dets 
eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den sammenheng de er relevante.  
 


Aksjelova  
Av § 2-2 går minstekrav til vedtekter i et selskap fram: 
 
«1. selskapets foretaksnavn;  
2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 
3. selskapets virksomhet; 
4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1; 
5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1; 
6. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf. § 6-1; 
7. om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne 
bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som 
kollektivt organ; 
8. hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf. § 5-5; 
9. om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister». 
 


I følge aksjeloven6 § 5-1 første ledd representerer aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom 
generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller vedtekter, jf. § 5-3. 


                                                           
6 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskap. 
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Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen, jf. § 5-4. Innen seks måneder etter 
utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet ha gjennomført ordinær generalforsamling, jf. § 5-5, første 
ledd. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres, jf. § 5-5, andre ledd: 


1. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, under dette utdeling av utbytte 
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 


 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding skal senest en uke før generalforsamling sendes til hver 
aksjeeier med kjent adresse, jf. § 5-5, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en 
uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til dagsorden som angir bestemte 
saker som skal behandles i møtet, jf. § 5-10. Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll for 
generalforsamlingen, jf. § 5-16. Styret kan også bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær 
generalforsamling, jf. § 5-6. 
 
Forvaltningen av selskapet hører til under styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen, jf. § 6-3. 
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. § 6-12 og styret skal føre tilsyn med den 
daglige ledelsen selskapet og selskapet sine andre virksomheter. Styret kan fastsette instruks for den daglige 
ledelsen, jf. § 6-13. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller 
lengre, men ikke mer enn fire år, jf. § 6-6. 
 
Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret, jf. § 6-2. Daglig leder skal stå for den daglige 
ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, jf. § 6-14. Den daglige 
ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. § 6-14. 
Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte (jf. § 6-14). Daglig leder skal minst hver fjerde 
måned gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, og styret kan til en hver 
tid kreve at daglig leder gir styret en orientering om bestemte saker (jf. § 6-15). Det skal bli ført protokoll 
over styrebehandling (jf. § 6-29). 
 
For selskap der ansatte er representert i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler 
om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler for hvilke saker som skal 
behandles av styret og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også 
inneholde regler for innkalling og møtebehanding (jf. § 6-23). 
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Lov og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter 


Kravene til arbeidsmarkedsbedriftene i lov og forskrift  
Arbeidsmarkedsbedriftene er spesielt regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester 7og i forskrift om 
arbeidsrettede tiltak8. Hovedformålet med forskrift om arbeidsrettede tiltak er «å styrke tiltaksdeltakernes 
muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre 
tjenester skal være utformet.»  
 
Av forskriftens definisjoner i § 1-2 fremgår det at tiltaksdeltakere er personer som er tatt inn i arbeidsrettede 
tiltak. Tiltaksarrangører er virksomheter/organisasjoner som gjennomfører arbeidsrettede tiltak i samarbeid 
med Arbeids- og velferdsetaten. Det fremgår også at skjermet virksomhet er virksomheter med produksjon 
av varer og/eller tjenester, som er etablert med sikte på å tilby personer med nedsatt arbeidsevne 
arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid.  
 
Det er Arbeids- og velferdsetaten som godkjenner tiltaksarrangører (§ 1-10) og kontrollerer at tiltakene blir 
gjennomført og at tilskudd blir benyttet som forutsatt i forskrift om arbeidsrettede tiltak (§ 1-12 førte ledd)9.  
 
 
I forskriften § 11-1 fremgår det at: 


«Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset 
den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. 
Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte 
arbeidsoppgaver.»  


Av § 11-2 fremgår det at tiltaket er «rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget 
varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.» 
Det fremgår også at «andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.» Av § 11-3 
fremgår det at tiltaket ikke er tidsavgrenset.  
 
Det fremgår videre av § 11-4 krav til virksomheten at:  


«Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- 
og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til 
gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet.  


 


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


                                                           
7 LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 
8 FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Kapittel 10 Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift 
9 Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede bedrifter fra NAV 
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1. Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.  
2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.  
3. Det skal ikke utbetales utbytte.  
4. Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke 
etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter.  


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


 
I § 11-5 står det videre at:  


«Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid.  
Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsrettede tiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og 
resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal organiseres slik 
at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers av de enkelte tiltakene 
eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis forretningsdrift.  
 
Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette ikke 
går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.» 


 


Nærmere om kravspesifikasjon fra NAV 
NAV har utarbeidet en generisk kravspesifikasjon som skal vedlegges avtaler som inngås mellom NAV og 
tiltaksarrangører for enkelte arbeidsmarkedstiltak, inkludert Varig tilrettelagt arbeid. Kravspesifikasjonen 
bygger på forskrift om arbeidsrettede tiltak og NAVs utfyllende regler til forskriften, og omhandler krav til 
tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold og metoder, og rapportering. 
 
Av kravspesifikasjonen fremgår det blant annet følgende krav til innhold og metoder i tiltaket:  
Varig tilrettelagt arbeid:  


«Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.  
Det skal gis en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og  
muligheter for:  
• tilpasning og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne  
• tilrettelagt kvalifisering  
 
Det skal jevnlig gjennomføres:  
• evaluering av deltakeren  
• evaluering av arbeidsoppgavene  
• muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse».5  
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Anbefalinger for god eierstyring 


Generelt om eierstyringsprinsipper 
Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan eierskap 
bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke bindende for 
kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 


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


Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av dette er 
tatt inn i rapportens kapittel 9.  
 
I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for 
god eierstyring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  
2. Vurdering og valg av selskapsform  
3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  
4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  
6. Gjennomføring av eiermøter 
7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  
8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  
10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  
11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  
12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  
13. Styresammensetning i konsernmodell  
14. Oppnevnelse av vararepresentanter  
15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  
16. Godtgjøring til styrerepresentanter  
17. Registrering av styreverv 
18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  
19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  
20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 
21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 
Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere kommunenes 
eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne rammeverket for eierstyringen, 
og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for å utøve en systematisk og god 
eierstyring av sine selskaper.  
 
Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 
En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre forankring av 
kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative eierorganet. En eiermelding 
bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder spesielt i forhold til roller, ansvar og 
oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen som eier og selskapet (politisk) samt 
kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan 
eierskapet og styringen av dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av 
eierskapet. Den bør også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, 
styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen 
som eier av selskaper. (s.163 – 164). 
 
I KS anbefaling for god eierstyring (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 


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


7. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


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


9. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene. 


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


 
Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk styring av 
selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.  
 
Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en prosess med 
å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 


• Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig å ha 


politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til grunn for 
forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg selv). Dette 
omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av styremedlemmer, valg 
av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 


o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 
selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  
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• Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  
• Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  


 
Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier 
(kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 
”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. (…)Strategien 
skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte selskap, slik at selskapet vet 
hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I selskaper med flere eiere er det kompliserende 
for selskapet om eierne har ulike mål med sitt eierskap.” 
 
Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 
”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. Det mest 
sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom formuleringen av 
formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, gjerne nedfelt i kommunenes 
eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette 
selskapet?” 
 
Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært viktig, og 
det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 
 
En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de 
folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede kommunale virksomhet og 
bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 
 
Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 
forankres/behandles. Forskning10 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 
folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon som 
eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i 
kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 
generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen undergis 
nødvendig koordinering og blir lagt frem for kommunestyret.  
 
Oppsummering: 
 Kommune må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 
 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 
 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til utøvelsen av 


sitt eierskap 
 
 
 
                                                           
10 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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