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Saker til behandling 

8/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00225-9 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 8/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Skatteinngang januar 2016
2. Skatteinngang februar 2016

Tilbake til saksliste 
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9/16 Overordnet analyse 

Arkivsak-dok. 15/00187-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas foreløpig til orientering 

Vedlegg:  
Skisse til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet opplegg og fremdrift for overordnet analyse den 14. 
desember 2015. I møtet den 9. februar 2016 ga rådmann en generell presentasjon 
av kommunen, herunder utfordringer og internkontrollaktiviteter. I dagens møte er 
ordfører invitert for en samtale i forbindelse med overordnet analyse. Denne samtale 
vil dreie seg om hvilke utfordringer ordfører mener kommunen står overfor. Det er 
videre oppgitt at utvalget ønsker innspill på hvilke områder/tjenester som fungerer 
bra i Rælingen og hvilke som kunne fungert bedre. 

Det er vedlagt en skisse til overordnet analyse. I denne er det gitt en beskrivelse av 
kommunens tjenesteområder. Det er inntatt utvalgte KOSTRA-tall. For noen av 
tjenesteområdene er det også inntatt utfordringer. Disse utfordringene er hentet fra 
kommunens egne dokumenter og fra rådmannens orientering. 

En mulig videre behandling kan være at utvalget gir innspill på utfordringer ut i fra sin 
kunnskap om kommunen. Ordførers innspill tas inn i analysen. Under kapitlene 
«Kontrollutvalgets fokus i perioden» er det tenkt at utvalget angir mer konkret hva 
man bør fokusere på innen de enkelte enhetene. De konkrete områdene utvalget 
kommer frem til må deretter rangeres slik at man får frem de områdene som er mest 
aktuelle for forvaltningsrevisjon. Dette er tenkt gjort i kapitlet «Kontrollutvalgets risiko- 
og vesentlighetsvurdering». 

Tilbake til saksliste 
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10/16 Orientering fra administrasjon 

Arkivsak-dok. 15/00189-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 10/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Saksframstilling: 
Rådmann er bedt om at det gis en orientering om den kommunale saksbehandlingen 
av detaljreguleringsplan for Bjerklivegen – Vestre Strøm. 

Tilbake til saksliste 
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11/16 Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet 

Arkivsak-dok. 15/00183-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 11/16 

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

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

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

• Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia
• Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke kjente til

bruken av 2 mill. kroner
• Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum bestilte en felles 
forundersøkelse av de tre overnevnte forhold. Rælingen kontrollutvalg behandlet 
denne saken i møte 8.11.15, sak 27/2015. 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 
• Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å

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

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

• Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75
til100 timer og leveres til behandling senest 5. april 2016. 

Revisjonen er nå ferdig med forundersøkelsen og deres rapport legges frem i denne 
saken. 

Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler 
med enkelte personer. 
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Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år 
tilbake i tid, noe som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens 
undersøkelse. En utfordring i denne forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for 
regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 år. Revisjonen har hentet 
informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig informasjon 
fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har de gjennomført samtaler 
med nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 

Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som 
RRI leverte til styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned 
på det enkelte prosjekt som det ble bevilget penger til både før og etter 2011. 

Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til 
føringer som kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne 
saken. 

Revisjonens konklusjonen etter gjennomføring av forundersøkelsen 

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

Tilbake til saksliste 
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12/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00265-4 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

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

Tilbake til saksliste 
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13/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00229-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 05.04.2016 13/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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1 INNLEDNING 


1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 


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


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


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i en 
prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man ønsker å gå 
videre med en mer inngående undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til 100 timer og 
leveres til behandling senest 5. april 2016. 


1.2 Konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen 


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


1.3 Problemstillingene 


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


Problemstilling 1 – se kapittel 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


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


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


 
 


Problemstilling 3 – se kapittel 4 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


1.4 Metode og avgrensinger 


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


Problemstilling 1 


Kontrollutvalget formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


2.1 Innledning 


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


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


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


2.2 Latvia 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


5
 AEV: Akershus Energi Vannkraft AS, Rånåsfoss  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


                                                
 
 
11


 E-post til ambassaden 6.1.2016 besvart 7.1.2016. 



https://en.wikipedia.org/

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





ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 11 


 


 
 


2.3 Regnskapsførte opplysninger 


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


 gjennomførte en studietur til Latvia i 2001  


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


 betaler 125 kroner for transaksjonen 


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


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


2.4 Styrebehandling 


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


                                                
 
 
12


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Problemstilling 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


3.1 Innledning 


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


3.2 Bakgrunn – SNRs prosjektportefølje i 2011 


I revisjonsrapporten til styret for SNR skriver revisjonen at  


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


Videre skriver revisjonen i nevnte rapport 


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


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


14
 som SNR støtter (saksframlegg til møte 27.9.2011). 


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


                                                
 
 
14


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


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


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


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


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


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


15
. At vi 


mottar standardiserte prosjektlederrapporter i ettertid er ikke tilfredsstillende. 


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


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


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


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


                                                
 
 
15


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


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


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


Norge/Akershus fylkeskommune 


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


 Samferdselsutredning 
o Prosjekt utenfor SNP 
o Bevilget 300 000 i 2011 


3.4 Bruken av midlene, bevilgninger og regnskap 


3.4.1 Bruken av midlene 


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


                                                
 
 
17


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


 Campus Kjeller endret navn til Kjeller Innovasjon AS.  
19


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


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


BUDSJETT PROSJEKTMIDLER 


Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 


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


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


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


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


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


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


3.4.3 SNRs regnskap når det gjelder prosjektene 


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


3.5 Revisjonens vurdering  


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


                                                
 
 
20


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


Problemstilling 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


4.1 Innledning 


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


4.2 Kort om habilitetsreglene 


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


4.3 Problemstillinger 


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


4.3.1 Underproblemstilling A – situasjoner mot kommunene 


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


4.3.2 Problemstilling B – situasjoner mellom selskapene 


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


4.3.3 Problemstilling C – sammenblanding av interesser  


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


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


 husleie 


 reiseutgifter 


 kontormateriell  


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


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


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


Skatteinngang 2 297 144 1 000 000 952 698 55 746 704 60 100 000 56 491 196 


Avvik i kroner   1 297 144 1 344 446   -4 353 296 -744 492 


Avvik i prosent   129,7 % 141,1 %   -7,2 % -1,3 % 


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


Skatteinngang 146 177 550 000 528 644 37 588 330 39 050 000 38 415 505 


Avvik i kroner   -403 823 -382 467   -1 461 670 -827 175 


Avvik i prosent   -73,4 % -72,3 %   -3,7 % -2,2 % 


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


Skatteinngang 1 293 530 1 215 000 1 140 384 82 056 717 84 715 000 80 609 352 


Avvik i kroner   78 530 153 146   -2 658 283 1 447 365 


Avvik i prosent   6,5 % 13,4 %   -3,1 % 1,8 % 


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


Skatteinngang 868 418 3 000 000 2 833 799 180 505 116 189 500 000 176 554 674 


Avvik i kroner   -2 131 582 -1 965 381   -8 994 884 3 950 442 


Avvik i prosent   -71,1 % -69,4 %   -4,7 % 2,2 % 


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


Skatteinngang 4 971 790 4 750 000 4 443 137 59 993 249 60 000 000 55 969 832 


Avvik i kroner   221 790 528 653   -6 751 4 023 417 


Avvik i prosent   4,7 % 11,9 %   0,0 % 7,2 % 


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


Skatteinngang 246 452 300 000 288 584 14 079 693 11 950 000 12 955 193 


Avvik i kroner   -53 548 -42 132   2 129 693 1 124 500 


Avvik i prosent   -17,8 % -14,6 %   17,8 % 8,7 % 


 


 
Arbeidsgiverkontroll 


 Mål antall 
kontroller 


Gjennomførte 
kontroller 


Endring 
inntektsgrunnlag 


Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


231 31 7 361 436 2 045 422 


 
  


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







 


 


 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 184 803 82 559 267 362 -111 619 


Gebyr inkasso 51 044 104 124 69 972 34 153 
 


 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 63 1 451 227    


Hittil i år 151 2 627 371 72 530 078 88 % 


 


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


 Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i andre 


kommuner 


Innbetalt forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen -43 294 205 346 519 166 1 767 186 


Fet -366 216 244 137 83 85 144 94 


Nittedal 16 213 485 439 221 189 684 398 


Skedsmo -218 73 1 420 1 533 1 054 332 1 210 960 


Sørum 3 153 647 581 346 28 296 257 


Eidskog -34 -35 129 161 108 142 40 43 


 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 


  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 


Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 94,8 83,0 99,7 99,5 98,0 


0228 Rælingen 95,6 83,3 99,8 99,7 96,7 


0231 Skedsmo 95,7 88,8 99,8 99,6 98,7 


0226 Sørum 97,6 90,3 99,7 99,6 99,2 


0233 Nittedal 97,4 91,7 99,9 99,7 98,2 


0420 Eidskog 96,2 89,4 99,4 99,5 99,9 


∑ Kemnerkontoret   96,3 % 88,4 % 99,8 % 99,6 % 97,7 % 


0229 Enebakk 96,9 88,6 99,8 99,5 99,3 


0230 Lørenskog 97,3 87,6 99,9 99,8 99,4 


0235 Ullensaker 96,6 88,2 99,9 99,7 98,6 


 








 


 


 
 


  


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 Rælingen 
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 Skedsmo 
kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan 
være å invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og 
gjennomføre virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder 
vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i 
planperioden.  


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 
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mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens 
virksomhetsområder. 


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


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


• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 


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


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


standard. 
 
Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og 
vesentlighet. 
 
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere 
risiko og dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, 
organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre 
faktorer man til en viss grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer 
ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som truer 
mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige 
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt 
for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette 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. 
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2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og 
skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 


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


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


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i 
et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen 
har en beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 
befolkningssammensetningen. Viktig er også 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. 
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Kommunens overordnede mål 
Kommuneplanens innretning gjennom hovedområder og satsingsområder tar 
utgangspunkt i nåværende og framtidige utfordringer og samfunnstrekk, i 
kommunens helhetlige rolle og samfunnsansvar, på samspillet mellom 
tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling samt på kommunens visjon og ønsket 
overordna utvikling framover. Områdene representerer således både en 
helhetstenkning og en prioritering av vektlagte tema. Valg av hovedområder skal 
også bidra til å videreutvikle sammenhengen i kommunens totale plan- og 
styringssystem. 
 
Hovedområdene i kommuneplanen skal bygge oppunder visjon og overordnede 
hensyn og inneholder samlet 10 satsingsområder, med styringsmål og strategier. 
 
3 tematiske hovedområder er prioritert for planperioden: 


• Trivsel, livskvalitet og folkehelse 
• Utbygging, transport og klima 
• Organisasjon og tjenesteutvikling 


 
Satsingsområder i planperioden er: 


• Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 
• Livsstil og sunne valg 
• Trygghet, mestring og læring 
• Nærmiljø og tilhørighet 
• Natur, kultur og aktivitet 
• Areal- og transportutvikling 
• Klimahensyn 
• Tjenesteutvikling 
• Kompetanse 
• Organisasjonskultur 


 
 


Samlet oversikt over kommunen 
Rælingen kommune hadde 1.1.2016 17 185 innbyggere. 
 
Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Kommunens øverste ledelse består 
av en rådmann og to kommunalsjefer.  Rælingen kommune er organisert med 30 
enheter og den samlede ledelsen i kommunen består av enhetsledere sammen 
med rådmannen og de to kommunalsjefene. 
 
Rælingen kommune hadde 31.12.2014 859 årsverk fordelt på 1 208 ansatte. 
Totalomsetning i budsjett 2016 utgjør over 800 mill. kroner. 
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Mårbakken barnehage er vedtatt nedlagt. 
 


Kommunens økonomi 
 
Drift 
Rælingen kommune viste i 2014 et regnskapsmessig resultat i balanse, mens 
netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd før avsetninger og bruk av 
avsetninger) var positivt med 19 mill. kroner. Dette utgjorde 1,9% av brutto 
driftsinntekter, som er under Fylkesmannens anbefaling på 3-5% og rett under 
Teknisk beregningsutvalgs justerte anbefaling på 2%. I 2014 ble det mottatt en 
engangsinntekt, tilbakebetaling fra NRV og RA2 som påvirker resultatet. Justert 
for denne inntekten ville nøkkeltallet vært negativt med -2,1%. Det økonomiske 
resultatet var vesentlig svakere i 2014 enn 2013 til tross for at resultatet viste 
balanse og netto driftsresultat var positivt. I 2013 ble det gjort betydelige 
avsetninger til disposisjonsfondet, mens det i 2014 ble brukt av 
disposisjonsfondet.  
 
Investeringer 
Investeringsbudsjettet for 2015 hadde opprinnelig en samlet ramme på 118 mill. 
kroner, hvorav 92,4 mill. skulle finansieres med bruk av lån til investeringer. Det 
var også opprinnelig budsjettert med 15 mill. kroner til videre utlån. 
Investeringsbudsjettet ble nedjustert med 13,1 mill. kroner med tilsvarende 
reduksjon av avsetning på ubundet investeringsfond per 1 tertial, og med en 
nedjustering på 17,2 mill. kroner per 2 tertial, med tilsvarende redusert bruk av 
lån. 
 
Gjeld 
Kommunens samlede langsiktige lånegjeld (investeringer og startlån) var ved 
utgangen av 2014 på 1,2 mrd. kroner. Lånegjeld til investeringer økte med 78,6 
mill. kroner i 2014. 
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Kommunens lånegjeld er høy, slik at finansutgiftene blir en byrde for kommunen. 
Dette gjør at bindingen på driftsinntektene i form av renter og avdrag er stor, og 
det er en utfordring for kommunen å frigjøre midler fra drift til egenfinansiering 
av investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. Lånegjelden forventes å øke 
betraktelig i løpet av en 4-8 års periode. 
 
Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond 
Disposisjonsfondet og ubundne investeringsfond er midler til fri disposisjon. Det 
er viktig å bygge opp «buffere» i form av fond for å møte svingninger i inntekter 
og utgifter. Avsetninger til disposisjonsfond gjør kommunen bedre rustet til å 
møte usikre økonomiske forutsetninger og til eventuelt å kunne øke 
egenfinansieringen av investeringer. 
 
Kommunens disposisjonsfond utgjorde ved inngangen til 2015 46,6 mill. kroner, 
mens ubundne investeringsfond utgjorde 0 kroner. Disposisjonsfondet utgjorde 
dermed ved utgangen av 2014 4,6% av brutto driftsutgifter, som er over 
anbefalt nivå på 4%. Fra å ha økt betraktelig frem mot 2013, ble 
disposisjonsfondet i 2014 redusert gjennom ulike disponeringer gjennom året. 
Disposisjonsfondet ble redusert med 35,2 mill. kroner fra 2013 til 2014. 
 
 
KOSTRA-tall 
De man sammenligner med er KOSTRA-gruppe 13, Akershus og landet 
uten Oslo. Dette gjelder alle kapitler. 
 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er høyere enn kostragruppe 
7 og landet uten Oslo, men lavere enn Akershus. Disposisjonsfondet er lavere 
enn de man sammenligner med. Langsiktig gjeld er høyere. Bruk av lån i prosent 
av investeringsutgifter er i 2014 lavere. 
 
 


Rådmannskontoret 
Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for 
politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å 
ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i 
utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med 
ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, 
beredskapsledelse, rådgivning natur og miljø, rådgivning helse og omsorg, 
administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk 
rådgivning, prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for skole- og 
barnehageområdet. Samhandlingskontoret (RSK) er organisatorisk tillagt 
enheten. 
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Organisasjonsenheten 
Enheten er kommunens sentrale lønns- og personalfunksjon, og arbeider med 
overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og 
veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer frikjøpte 
tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har systemansvar for kommunens HMS-, 
kvalitets- og lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og 
arkiv med kommunens post- og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har 
enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlingssystemet, og støtter 
rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 
 
 


Økonomienheten 
Økonomienheten fører kommunens regnskap og ivaretar kommunens 
finansforvaltning og likviditetsstyring, koordinering av kommunens anskaffelser, 
innkreving av kommunale avgifter, samt koordinerer budsjettprosess og 
rapportering til ledelse, folkevalgte og myndigheter. Enheten fører regnskap for 
Kirkelig fellesråd og samarbeider med Skedsmo kemnerkontor. Som støtteenhet 
skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha 
kompetanse på områder av stor økonomisk betydning for kommunen, samt ha 
oversikt over kommunens samlede økonomi. 
 
Utfordringer administrasjon 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter administrasjon i prosent av totale netto driftsutgifter er 
høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


Øyeren IKT 
Øyeren IKT er en felles IKT driftsenhet for Enebakk, Fet og Rælingen kommune. 
Enheten ble opprettet 1. januar 2009 som et vertskommunesamarbeid plassert 
under Rælingen kommune sitt ansvar. Øyeren IKT består av 15 ansatte som 
betjener ca. 7000 sluttbrukere fordelt på 115 lokasjoner. 
 
Utfordringer Øyeren IKT 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


Eiendomsenheten 
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse, samt deler av vedtatte byggeprosjekter. Enheten består av en 
transportavdeling, drifts- og vedlikeholdsavdeling, renholdsavdeling og 
boligkontor som tildeler kommunale utleieboliger etter vedtatte retningslinjer og 
lovverk. 
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Utfordringer eiendomsenheten 
• Vekst gir utfordringer med å dimensjonere formålsbygg riktig. 
• Organiseringen av eiendomsenheten som er gjort fungerer på en god 


måte, men det er enkelte områder som må optimaliseres. Dette skal det 
ses på i sammenheng med planlegging av vedlikehold og optimalisert drift 
av bygningsmassen. Man skal også vurdere en balanse mellom ekstern og 
intern ressursbruk og samhandling mellom disse i 
rehabiliteringsprosjektene. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto 
driftsutgifter er høyere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo, men litt lavere 
enn Akershus. Korrigerte brutto driftsutgifter per kvadratmeter er høyere enn de 
man sammenligner med. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter er 
også høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Skoler 
Rælingen har følgende skoler: 


• Blystadlia skole og barnehage 
• Fjerdingby skole 
• Løvenstad skole 
• Nordby skole 
• Rud skole 
• Smedstad skole 
• Marikollen ungdomsskole 
• Sandbekken ungdomsskole 


 


Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og 
forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål. Skolene på barnetrinnet 
skal også gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Utfordringer skoler 


• For svake resultater på nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i 
skolen. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter er litt lavere enn 
kostragruppe 7 og Akershus, men litt høyere enn landet uten Oslo. Netto 
driftsutgifter per innbygger 6-15 år er lavere enn de man sammenligner med. 
Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning er vesentlig lavere i 
Rælingen. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
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Barnehager 
Rælingen har følgende barnehager: 


• Blystadlia barnehage 
• Sannum barnehage 
• Elgen barnehage 
• Løvlia barnehage 
• Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
• Løvenstad barnehage 
• Heimen barnehage 
• Mårbakken barnehage (vedtatt nedlagt) 


 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal 
forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal 
legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig 
bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 
Utfordringer barnehager 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter er høyere i 
Rælingen. Andelen barn 1-5 år med barnehageplass er på linje med de man 
sammenligner med. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage er lavere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Kultur og fritidsenheten 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: museum kulturminner, 
idrett, friluftsliv, spillemidler, tilskudd, utleie av lokaler, drift offentlig bad, 
arrangementer. Kontaktledd for organisasjoner. Koordinator-rolle for BUK, UR, 
Nattravner, MOT, DKS og SafiR. Saksbehandler for komité for kultur og 
nærmiljø. 
 
Utfordringer kultur og fritidsenheten 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter er lavere enn Akershus og landet uten Oslo, men på linje med 
kostragruppe 7. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Enhet familie og helse 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlegeordningen. Miljørettet 
helsevern. Forebyggende helsetjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og 
ergoterapi og hjelpemiddellageret. Pedagogisk avdeling med PPtjeneste. 
Flyktning- og inkluderingstjenesten. 
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Utfordringer enhet familie og helse 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter er på 
linje med de man sammenligner med. Netto driftsutgifter til forebyggende 
helsearbeid per innbygger er høyere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo, 
men lavere enn Akershus. Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten er lavere enn de man sammenligner med. Andelen 
undersøkelser i barnevernstjenesten som førte til tiltak er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


NAV 
NAV Rælingen betjener brukere som har behov for råd, veiledning og 
informasjon om de ulike velferdsordningene hvor ansvaret er fordelt mellom 
Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven m.fl. 
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og 
samarbeidspartnere, slik at flest mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli 
selvhjulpne. 
 
Utfordringer NAV 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter er 
litt høyere. Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er lavere, mens 
korrigerte driftsutgifter per mottaker er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kommunale 
utleieboliger med og uten fast bemanning, trygghetsalarmer, bistand og 1. 
linjebehandling innen psykisk helse og rus, og ressurs- og dagsentertilbud til 
mennesker med psykiske lidelser. 
 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter er lavere enn de man sammenligner med. Andelen av netto 
driftsutgifter til hjemmeboende er litt høyere enn Akershus, men lavere enn 
kostragruppe 7. Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere over 80 år 
er på linje med Akershus, men lavere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo. 
Rælingen bruker vesentlig mindre på psykisk helsearbeid og rusarbeid enn de 
man sammenligner med. 
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Institusjonstjenester 
Institusjonstjenester med drift av Løvenstadtunet ved institusjonsplasser på 
somatisk avdeling og skjermet avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri 
samt drift av Fjerdingby omsorgssenter med langtids og 
korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, skjermet avdeling, dagsenter, vaskeri og 
transport av dagsenterpasienter. 
 
Utfordringer helse og omsorg 


• En vesentlig høyere vekst i aldersgruppen over 80 år. 
• Forventet økt behov hos den yngre del av befolkningen, ved kroniske 


sykdommer som kreft, hjerte/kar, diabetes og kols, samt psykiatri/rus. 
• Samhandlingsreformen medfører flere kompliserte pasientforløp enn 


tidligere, som krever økt fagkunnskap, mye bistand og koordinering. 
• Mange henvendelser om alderspsykiatri. 
• For svakt tilbud innen psykisk helse og rus, mangler tilrettelagt botilbud. 


 
 
KOSTRA-tall 
Andelen av netto driftsutgifter institusjon er på linje med de man sammenligner 
med. Plasser i institusjon i prosent av mottakere av mottakere av pleie og 
omsorgstjenester er lavere, mens plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 
år og over er høyere. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Tilrettelagte tjenester 
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet bolig, samt dagtilbud for 
utviklingshemmede. Drift av felles datasystemer i pleie og omsorg. 
 


Tjenestekontoret for helse og omsorg 
Enheten har ansvar for saksbehandling av alle helse- og omsorgstjenester, drift 
av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastning og 
omsorgslønn samt rollen som koordinerende enhet i Rælingen kommune. 
Enheten har et innsatsteam som jobber med tverrfaglig rehabilitering etter 
utskrivning fra sykehus/sykehjem eller som forebyggende tiltak for å kunne bo i 
eget hjem. 
 
Utfordringer tjenestekontoret for helse og omsorg 


• Som koordinerende enhet har tjenestekontoret et større ansvar for at 
tjenester til bruker ses i sammenheng og at det er kontinuitet over tid - 
uavhengig av hvilken enhet som har ansvaret. Det er i den sammenheng 
behov for økt tilrettelegging for samarbeid mellom instanser når det 
gjelder kartlegging, tilbud og tjenesteyting. 


• Ansvar for at dokumentasjon i helse- og omsorgstjenestene foregår etter 
gjeldende lovverk og på en tilfredsstillende måte. Det er en stor utfordring 
å sikre dette i alle ledd. 
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Kommunalteknikk 
Enheten har ansvar for investering, drift og vedlikehold av kommunale veier 
inkludert gang- og sykkelveger, veglys, vann og avløp, fiberkabler, idrettsanlegg 
og friluftsområder, renovasjon, samt budsjettansvar for brann- og feievesenet og 
eiendoms- og tilknytningsgebyrer. 
 
Utfordringer kommunalteknikk 


• Kommunalteknisk enhet utfører svært mange og ulike oppgaver. For 
tverrfaglig å ivareta sikkerhet, gode rutiner og miljø er det behov for en 
grundig gjennomgang av dagens internkontroll. En internkontroll som også 
kan imøtekomme fremtidens krav til enhetens tjenester. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, kommunale veier og gater er høyere 
enn kostragruppe 7 og Akershus, men lavere enn landet uten Oslo. Netto 
driftsutgifter i kroner per kilometer kommunal vei er vesentlig høyere enn de 
man sammenligner med. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Utbyggingsservice 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og utredningsarbeid etter 
plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, 
forurensningsloven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret utøver 
enheten myndighetsoppgaver på vegne av rådmannen. Sentrale oppgaver er 
behandling av bygge- og delesaker og planer i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser, samt gjennomføring av oppmålingsforretninger 
ved etablering av nye eiendommer. Andre viktige oppgaver er løpende ajourhold 
av kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten har også budsjett- og 
oppfølgingsansvar for Regionkontor landbruk. 
 
Utfordringer utbyggingsservice 


• I revidert kommuneplan legges det opp til en høy gjennomsnittlig 
befolknings- og boligvekst de nærmeste årene. Dette vil gi store 
utfordringer i forhold til tilrettelegging av kommunens sosiale og tekniske 
infrastruktur både på kort og lang sikt. 


 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Utfordringer som gjelder flere enheter 
• Varierende internkontroll i tjenesten og dermed for svak kontroll med 


kvaliteten i tjenestene. 
• Ivaretakelse av tverrfaglig koordinering av tjenester for barn og unge. 
• For lite aktiv bruk av tilbakemeldinger fra brukerne i kvalitetsutvikling av 


tjenestene. 
• Overordnet tilnærming til informasjonssikkerhet. 
• Høyt sykefravær i enkelte enheter. 
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Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


Generelle utfordringer for kommuner 
Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Rælingen. 
 
• 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. 


 
• 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 
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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 
 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
• Personalressurser i pleie- og omsorgstjenesten (2012) 
• Barnehager i Rælingen, tilskudd, tilsyn og kontroll (2013) 
• Innledningsfasen i byggeprosjekter (2014) 
• Psykisk helse og rus, helhetlig og koordinert tilbud (2015) 


 


Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
 


 


Kilder 


 


 
 


 


Vedlegg 
1. Utvalgte KOSTRA-tall 
2. Folkehelseprofil 2016 







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Eiendomsforvaltning       
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
7,0 


 
9,5 


 
9,2 


 
8,3 


 
9.7 


 
8,6 


Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 


 
651 


 
992 


 
1 013 


 
918 


 
1 007 


 
955 


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 


 
39 


 
56 


 
105 


 
59 


 
89 


 
86 


Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede brutto 
investeringsutgifter, konsern 


 
23,5 


 
58,1 


 
38,4 


 
42,4 


 
32,0 


 
40,4 


       
Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter, konsern 


 
2,5 


 
3,3 


 
2,1 


 
1,6 


 
2,7 


 
1,2 


Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
2,9 


 
7,9 


 
5,2 


 
8,6 


 
12,5 


 
6,4 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
206,4 


 
223,4 


 
230,6 


 
205,1 


 
205,7 


 
216,4 


Bruk av lån (netto), i % av brutto 
investeringsutgifter, konsern 


 
45,8 


 
85,4 


 
43,0 


 
60,1 


 
54,2 


 
66,9 


Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger, konsern 


 
50 942 


 
57 959 


 
58 044 


 
49 829 


 
56 031 


 
58 160 


       







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 


 
 
19,7 


 
 
19,5 


 
 
19,4 


 
 
16,6 


 
 
17,6 


 
 
14,9 


Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 


 
91,0 


 
92,0 


 
91,0 


 
90,5 


 
91,8 


 
90,9 


Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager, konsern 


 
12 631 


 
12 082 


 
11 838 


 
11 820 


 
11 715 


 
11 270 


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage, konsern 


 
148 488 


 
150 121 


 
155 103 


 
162 740 


 
167 698 


 
174 907 


       
Grunnskoleopplæring 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
24,8 


 
24,7 


 
24,5 


 
26,1 


 
25,2 


 
24,0 


Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, 
konsern 


 
 
77 529 


 
 
79 786 


 
 
84 320 


 
 
94 321 


 
 
88 616 


 
 
100 946 


Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 


 
3,4 


 
3,6 


 
3,3 


 
7,2 


 
7,1 


 
8,1 


Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 


 
9,6 


 
9,3 


 
9,4 


 
15,1 


 
15,7 


 
17,4 


       
 
 







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Kommunehelse 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 
konsern 


 
1 636 


 
1 716 


 
1 901 


 
1 988 


 
2 092 


 
2 319 


Netto driftsutgifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
4,2 


 
4,2 


 
4,3 


 
4,2 


 
4,4 


 
4,5 


Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger, konsern 


 
131 


 
223 


 
180 


 
157 


 
213 


 
163 


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


 
1 810 


 
1 887 


 
2 111 


 
2 361 


 
2 416 


 
2 923 


       
Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 


 
28,7 


 
27,4 


 
26,9 


 
29,0 


 
28,7 


 
31,5 


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester, konsern 


 
377 290 


 
389 688 


 
396 656 


 
378 393 


 
409 881 


 
395 421 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 


 
297 


 
298 


 
291 


 
318 


 
291 


 
333 


Plasser i institusjon i prosent av 
mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 


 
17,6 


 
16,3 


 
15,8 


 
16,4 


 
19,4 


 
17,9 


Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 


 
20,6 


 
20,0 


 
20,3 


 
17,1 


 
18,5 


 
18,4 


       
 







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Sosialtjenesten 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 


 
3,9 
 


 
4,0 


 
3,9 


 
3,2 


 
3,3 


 
3,7 


Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 


 
1,9 


 
2,0 


 
2,0 


   
2,5 


Korrigerte driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. mottaker, 
konsern 


 
49 517 


 
48 535 


 
48 275 


   
40 312 


 
 
 


      


Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten, konsern 


 
5 370 


 
5 628 


 
5 696 


 
7 313 


 
6 291 


 
7 978 


Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 


  
4,0 


 
3,9 


   
4,1 


Andel undersøkelser som førte til 
tiltak 


 
55,1 


 
56,1 


 
58,1 


   
44,3 


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


 
2,9 


 
2,9 


 
3,2 


 
3,1 


 
4,2 


 
3,8 


       
 
 







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Samferdsel 
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. 
veier og gater, konsern 


 
757 


 
753 


 
803 


 
722 


 
712  


 
915 


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal 
vei og gate, konsern 


 
207 117 


 
197 672 


 
230 254 


 
105 171 


 
166 350 


 
108 771 


       
Bolig 
Netto driftsutgifter, boligformål, i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 


 
-0,7 


 
-0,8 


 
-0,4 


 
-0,3 


 
-0,1 


 
-0,1 


Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere 


 
14 


 
13 


 
12 


 
15 


 
14 


 
21 


       
Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. 
med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, 
konsern 
 


 
190 


 
172 


 
100 


 
198 


 
299 


 
375 


Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer, konsern 


 
8,2 


 
6,9 


 
3,8 


 
8,2 


 
11,9 


 
12,5 


Brutto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer per innbygger 18-66 år 


 
211 


 
210 


 
154 


 
290 


 
388 


 
483 


       
 
 
 
 







Kostra-tall 
 Rælingen kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Klima og energi 
Kommunale energikostnader, per 
innbygger, konsern 


 
793 


 
796 


 
646 


 
694 


 
792 


 
831 


Andel energikostnader i prosent av 
kommunens samlede brutto 
driftsutgifter, konsern 


 
1,4 


 
1,4 


 
1,1 


 
1,1 


 
1,2 


 
1,1 
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 Denne måneden Akkumulert 


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


Skatteinngang 53 449 560 59 100 000 55 538 498 53 449 560 59 100 000 55 538 498 


Avvik i kroner   -5 650 440 -2 088 938   -5 650 440 -2 088 938 


Avvik i prosent   -9,6 % -3,8 %   -9,6 % -3,8 % 


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


Skatteinngang 37 442 153 38 500 000 37 886 861 37 442 153 38 500 000 37 886 861 


Avvik i kroner   -1 057 847 -444 708   -1 057 847 -444 708 


Avvik i prosent   -2,7 % -1,2 %   -2,7 % -1,2 % 


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


Skatteinngang 80 763 187 83 500 000 79 468 968 80 763 187 83 500 000 79 468 968 


Avvik i kroner   -2 736 813 1 294 219   -2 736 813 1 294 219 


Avvik i prosent   -3,3 % 1,6 %   -3,3 % 1,6 % 


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


Skatteinngang 179 636 698 186 500 000 173 720 875 179 636 698 186 500 000 173 720 875 


Avvik i kroner   -6 863 302 5 915 823   -6 863 302 5 915 823 


Avvik i prosent   -3,7 % 3,4 %   -3,7 % 3,4 % 


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


Skatteinngang 55 021 459 55 250 000 53 308 821 55 021 459 55 250 000 51 671 596 


Avvik i kroner   -228 541 1 712 638   -228 541 3 349 863 


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


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


Skatteinngang 13 833 241 11 650 000 12 666 609 13 833 241 11 650 000 12 666 609 


Avvik i kroner   2 183 241 1 166 632   2 183 241 1 166 632 


Avvik i prosent   18,7 % 9,2 %   18,7 % 9,2 % 


 


 
Arbeidsgiverkontroll 


 Mål antall 
kontroller 


Gjennomførte 
kontroller 


Endring 
inntektsgrunnlag 


Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


231 18 3 875 997 919 526 


 
  


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







 


 


 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 82 559 82 559   


Gebyr inkasso 53 080 53 080   
 


 
Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 88 1 176 147    


Hittil i år 88 1 176 147 53 180 947  


 


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


 


Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskudds-
trekk fra arbeidsgivere i 


egen kommunen 


Innbetalt 
restskatt fra 


personer 


Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen 45 554 47 401 12 040 12 425 240 289 243 174 


Fet 29 180 29 742 11 041 10 790 256 266 165 380 


Nittedal 41 257 38 840 45 965 46 687 323 542 181 246 


Skedsmo 19 036 15 489 174 579 170 868 1 056 1 357 606 807 


Sørum 36 065 34 427 23 428 22 900 342 360 169 219 


Eidskog 8 569 7 207 6 887 6 898 82 113 86 70 


 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 


  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 


Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 94,7 82,4 99,5 99,0 97,6 


0228 Rælingen 95,7 81,9 99,7 99,5 96,5 


0231 Skedsmo 95,4 87,3 99,7 99,7 98,6 


0226 Sørum 96,8 89,9 99,4 99,2 99,1 


0233 Nittedal 97,1 91,2 99,8 99,9 98,3 


0420 Eidskog 96,1 88,6 99,1 99,1 99,5 


∑ Kemnerkontoret   96,0 % 87,3 % 99,7 % 99,4 % 98,5 % 


0229 Enebakk 96,5 87,7 99,2 99,8 98,7 


0230 Lørenskog 97,3 88,9 99,7 99,8 99,3 


0235 Ullensaker 96,3 85,5 99,6 99,9 97,9 


 





