
   
 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Fet kontrollutvalg 
 
Dato: 06.09.2016 kl. 18:00  
Sted: Formannskapssalen, Fet rådhus  
Arkivsak: 15/00021  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82, 
mobiltelefon 90 11 88 74, e-post kjnord@lorenskog.kommune.no 
 
 
 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

17/16 15/00226-12 Referater 2 

18/16 15/00204-4 Henvendelse til kontrollutvalget 3 

19/16 16/00023-5 Orientering ved revisjonen 5 

20/16 15/00201-1 Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 6 

21/16 15/00200-6 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 8 

22/16 15/00196-5 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 
uavhengighet 9 

23/16 15/00230-5 Eventuelt 10 
 
 
Lørenskog, 25.08.2016 
 
 
 
Helge Ullerud 
Leder 
 
      Kjell Nordengen 
      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  



2 

Saker til behandling 

17/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00226-12 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 17/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Skatteinngang juni 2016
2. Skatteinngang juli 2016

Tilbake til saksliste 
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18/16 Henvendelse til kontrollutvalget 

Arkivsak-dok. 15/00204-4 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 18/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
Henvendelse fra Fet MDG av 11. april 2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget mottok henvendelse fra Fet MDG den 11. april 2016. Henvendelsen 
gjaldt saksbehandling og myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven. I 
henvendelsen påstås det at Fet kommune: 

1. Har brutt reglene for god saksbehandlingspraksis og det spørres om hvilke
følger dette skal få. 

2. Ikke har ivaretatt sin oppgave som myndighetsutøver etter plan- og
bygningsloven og det spørres om hvilke tiltak som kan bøte på dette. 

I henvendelsen er det redegjort for grunnlagt for påstandene. Det vises til vedlegg. 

Når kontrollutvalget får en henvendelse, må utvalget først beslutte om man vil foreta 
en undersøkelse av de forhold henvendelsen gjelder, og deretter eventuelt beslutte 
på hvilken måte dette skal gjøres. I merknadene til kontrollutvalgsforskriften § 4 står 
det blant annet at «Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn 
de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 
henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må 
kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde 
og om det vil prioritere saken.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat som er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. 
For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en 
tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller 
vedtaksoppfølging.  

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
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henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør 
være på systemkontroll. 

I møte den 26. april 2016 fattet utvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en faktagjennomgang i første omgang. 

Revisjonen vil presentere faktagjennomgangen i møtet, som en powerpoint-
presentasjon. Denne presentasjonen vil være et grunnlag for utvalget til å vurdere 
om man skal forta seg noe ytterligere i saken, og i tilfelle hva. 

Tilbake til saksliste 
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19/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 16/00023-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 19/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

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

Tilbake til saksliste 
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20/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00201-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 20/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Fet lager overordnet analyse for selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  

På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
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Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 

Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør

dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte

I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 

Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer risiko og vesentlighet for selskapene, 
og basert på drøftelsen så velger kontrollutvalget ut de selskapskontroller man 
planlegger å gjennomføre i perioden. Opplysninger om selskapene er tatt inn i 
kapitelet Faktaark selskaper. 

Tilbake til saksliste 
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21/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00200-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 21/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
I forrige møte påbegynte utvalget en vurdering av risikoområder. Utkast til overordnet 
analyse er oppdatert med de områder som da fremkom. Det er aktuelt å supplere og 
presisere disse områdene. 

I tillegg må utvalget prioritere mellom områdene. 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 man mener er mest 
vesentlig å undersøke. 

Tilbake til saksliste 
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22/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 

Arkivsak-dok. 15/00196-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
2. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 

Både oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
har avgitt slik erklæring, se vedlegg. 

Tilbake til saksliste 
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23/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00230-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 06.09.2016 23/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

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


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


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder 
vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i 
planperioden. Planen skal legges fram for kommunestyret, og gir dermed også 
kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og oversikt over 
kontrollutvalgets arbeid.  


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


Begreper og overordnede perspektiver 
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal 
gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og 
vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan 
forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som 
kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke 
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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 fire kategorier:  


• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 


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


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


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


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


Kommunens overordnede mål 
Forrige kommuneplan hadde 8 detaljerte fokusområder. Disse var svært 
konkrete. I någjeldende kommuneplan er de 8 fokusområdene erstattet med 3 
satsingsområder. Disse er: 
 
Satsingsområde 1 – Identitet og samhold 
Fet kommune ligger vakkert til. Glomma, Øyeren og et grønt landskap er flotte 
kvaliteter. Sammen med stolthet over kulturminnene og kulturmiljøet, naturen 
og landbruket danner det grunnlag for vår identitet. Fetsund ligger sentralt og 
attraktivt til, men samtidig litt utenfor bysentra. Styrking av identiteten er viktig 
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i forhold til egen trivsel og kommunens muligheter til å trekke til seg attraktive 
næringslivsaktører og befolkning. Det blå og grønne landskapet er flotte 
kvaliteter, men i tillegg vil det være nødvendig med nye attraksjoner, anlegg og 
aktiviteter som setter Fet på kartet og gjør at vi med stolthet og begeistring 
forklarer hvor vi hører til. 
 
Samhold er nødvendig for å sikre tydelige prioriteringer for og i Fet. Det gjelder 
både i forhold til samarbeid med private aktører som lag og foreninger, men 
også prioriteringer av kommunens egne oppgaver, i samspill med nasjonale og 
regionale myndigheter. 
 
Satsingsområde 2 – Fetsund sentrum 
Et levende og attraktivt Fetsund sentrum er en forutsetning for å få til nødvendig 
styrking av hele Fet kommune. Det gjelder mulighetene for et godt privat og 
offentlig tjenestetilbud, styrket kollektivtilbud, med mulighet til å gå og sykle til 
daglige reisemål. 
 
Fetsund skal finne sin plass i hierarkiet av byer og tettsteder i regionen. Vi skal 
tilby gode møteplasser og aktiviteter for alle aldersgrupper. Det nasjonale 
museums- og våtmarksenteret som er under planlegging, vil være en viktig 
katalysator for Fetsunds videre utvikling. Samarbeid og felles lokalisering vil gi 
synergieffekter og motivere for investering og aktiviteter. Fetsund sentrum må 
sees i lys av en positiv utvikling av hele Fetsund tettsted. 
 
Satsingsområde 3 – Bokvalitet og oppvekstmiljø 
God bokvalitet er en forutsetning for å trives og leve det gode liv. Det gir trygge 
rammer med muligheter for å leve aktivt sammen med venner og naboer. Ekstra 
viktig er miljøet vi tilbyr barna våre. Det er en god investering å legge spesielt til 
rette for at de unge trives og har gode miljø med aktiviteter og møteplasser. Det 
gjelder skole, barnehage og fritid, organisert og uorganisert. De unge selv legger 
spesielt vekt på mulighetene til å drive idrett og møtesteder utenfor skoletid. 
 
Fet kommune har gjennomgående en god folkehelse, men har noen utfordringer 
knyttet til overvekt, psykisk helse og livsstil hos barn og unge. 
 
Disse satsingsområdene brytes ned til årsmål i budsjettet. Årsmålene skal være 
tuftet på satsningene i kommuneplanen og andre overordnede plandokumenter. I 
2016 er det følgende overordnede mål for kommunen: 
 
Overordnede mål fra handlingsplan 2016-2019 
1. Innbyggerne i Fet mottar gode og tilpassede tjenester når behovene melder     
    seg. 
2. Fet har attraktive bomiljø. 
3. Folk i Fet har god helse. 
 
Andre hovedmål 
4. Brukerundersøkelsen skal være lik landsgjennomsnittet eller bedre. 
5. Medarbeiderundersøkelsen skal være lik landsgjennomsnittet eller bedre. 
6. Samlet sykefravær i kommunen skal være ≤ 7,5 %. 
7. Den tildelte rammen er absolutt. 
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Samlet oversikt over kommunen 
Fet kommune hadde 561 årsverk pr. 31.12.2014. Kommunen er en 2-
nivåkommune. Dette innebærer at enhetslederne rapporterer til rådmannen og 
har: 


o Faglig og administrativt ansvar  
o Personalansvar 
o Økonomiansvar  
o Resultatansvar 


 


 
 
Ved budsjettbehandlingen for 2016 ble det vedtatt å opprette nytt årsverk som 
kommunalsjef for tekniske tjenester. 
 


 


Kommunens økonomi 
Fet kommunes økonomi kjennetegnes ved lave frie inntekter og høy lånegjeld pr. 
innbygger. 
 
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter har vært følgende: 
2013: 1,7 % 
2014: 2,0 % 
2015: 3,7 % 
For 2016 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 1,7 %. Fylkesmannen 
anbefaler kommunene å budsjettere med et netto driftsresultat mellom 3-5 % av 
driftsinntektene. 
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Kommunens lånegjeld er meget høy, slik at finansinntektene blir en byrde for 
kommunen. Dette gjør at bindingen på driftsinntektene i form av renter og 
avdrag er stor, og det er en utfordring å frigjøre midler fra drift til 
egenfinansiering av investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. En høy 
andel av kommunens driftsinntekter brukes til å betale renter og avdrag. Dette 
innebærer at Fet kommune har mindre disponible ressurser til 
tjenesteproduksjon. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene 
(lånegjeldsgrad) utgjorde 109 % i 2014, per innbygger er dette 70 404 kroner. I 
følge handlingsplan 2016-2019 øker netto kapitalutgifter med 16,048 mill. 
kroner. Økt lånegjeld fører til at en større andel av driftsinntektene nyttes til 
renter og avdrag, og andelen vil øke fra 6 % i 2016 til 7,6 % i 2019. 
 
Disposisjonsfond var per 31.12.14 34,904 mill. kroner. Korrigert for forutsatt 
disponering i 2015 og avsetning av overskudd 2014 vil udisponert være 35,304 
mill. kroner. Hvis bruk og avsetning blir som forutsatt i 2016 vil fondet være 
47,692 mill. kroner pr. 31.12.16. I 2017 vil premieavvik 2016 bli kostnadsført 
med bruk av disposisjonsfond, slik at fondets reelle størrelse er 34,512 mill. 
kroner. 
 
En del av kommunens likvider (betalingsmidler) er bundet opp til finansiering av 
investeringer, som ubrukte lånemidler og fond til investeringer. Arbeidskapitalen 
er et uttrykk for kommunens likviditet. I 2014 lå Fet kommunes arbeidskapital 
ekskl. premieavvik i % av driftsinntekter på 10 %. Dette er tilfredsstillende sett 
opp mot et måletall på 8-10 %. 
 


Administrasjon 
Under administrasjon ligger rådmannskontoret, personal- og 
organisasjonsenheten, økonomienheten og IKT. 
 
Rådmannskontoret har ansvar for den strategiske ledelsen av kommunen, og for 
saksproduksjon til politisk nivå. Organisering av kommunen i 2 nivåer gjør at 
fagstillinger som ellers ville vært organisert i sektorstaber er lagt til rådmannens 
stab. Det er 10,0 årsverk på rådmannskontoret. 
 
Personal- og organisasjonsenheten har det faglige, strategiske og operative 
ansvaret for kommunens arbeidsgiverpolitikk, personaladministrasjon, HMS-
system, enhetsovergripende opplæring, lønnsforhandlinger, lærlingeordningen, 
arkivfunksjonen, kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet, posthåndtering 
og servicetorg. I tillegg har enheten ansvar for kommunens 
sikkerhetsklareringer. Enheten har 9,70 årsverk. 
 
Økonomienheten har det faglige og operative ansvaret for regnskap og lønn for 
Fet kommune og Kirkelig Fellesråd i medhold av gjeldende lovverk. 
Økonomienheten gir den enkelte enhet bistand og rådgivning innenfor fagfeltene 
regnskap, fakturering, innkjøp og lønn. Økonomienheten har videre ansvar for 
innfordring av kommunale krav, finans-, likviditets- og låneforvaltning samt 
beregninger av kommunens kostnader til pensjon. Enheten har 8 årsverk. 
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På ansvarsområdet IKT ligger betaling til Øyeren IKT for drift av infrastruktur, 
serverpark m.m., service- og driftsavtaler for IKT, kommunikasjon- og linjeleie, 
telefoni og kopimaskiner på rådhuset. Rådgiverstilling IKT ligger i de årsverk som 
er oppgitt for rådmannskontoret. 
 
Utfordringer 


• Små fagmiljøer. 
• Lav grad av oppfølgings-, utrednings- og analysekompetanse. 
• Mangler spisskompetanse på enkelte områder. 


 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter administrasjon i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere i 
Fet kommune enn kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo. 
 
 


Oppvekst 
Under oppvekst ligger barnehager, pedagogisk psykologisk tjeneste, grunnskole 
og skolefritidsordning. 
 
Barnehagene har ansvar for drift av et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i 
henhold til Lov om barnehager med forskriften Rammeplan for barnehager. 
Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Fet kommune har 5 barnehager. I tillegg gir kommunen driftstilskudd 
til 3 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 privat åpen 
barnehage. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn helårseffekt av i alt 100 
årsverk til ordinær barnehagedrift i de kommunale barnehagene. 
I tillegg kommer 2 årsverk til spesialpedagoger, som jobber med barn både i 
private og kommunale barnehager. 
 
PPTs hovedoppgaver er utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn og spesialundervisning til skoleelever samt viderehenvisning til 
andre instanser. PPT gir råd og veiledning til foresatte og til personalet i 
barnehager og skoler. I tillegg er organisasjonsutvikling og kompetanseheving i 
barnehager og skoler et viktige satsingsområder. PPT har 8,3 årsverk. 
 
Skolen skal tilby elevene et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud, der hver 
enkelt får hjelp til å utnytte sine ressurser og sitt utviklingspotensial både faglig 
og sosialt. Undervisning, veiledning og vurdering skal gjennomføres i tråd med 
Opplæringsloven med forskrifter, Kunnskapsløftet, andre statlige planer og 
kommunale føringer. Antall årsverk i grunnskolen er 101. 
 
SFO skal i tråd med Opplæringsloven og kommunale vedtekter legge til rette for 
lek, læring, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset den enkeltes interesser, alder og 
funksjonsnivå. 
 
 
 
Utfordringer 
Barnehage 


• Tilstrekkelig antall plasser. 
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• Organisering av tilbudet til barn med behov for ekstra hjelp og støtte. 
• Sykefravær. 
• Rekruttere og beholde kvalifiserte barnehagelærere og spesialpedagoger. 
• Tilstrekkelige administrative ressurser til å sikre kvalitetsutvikling. 


 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter barnehager i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere i 
Fet kommune enn de man sammenligner med. Korrigerte brutto driftsutgifter per 
barn i kommunale barnehager ligger litt høyere. Andelen barn 1-5 år med 
barnehageplass er lavere. 
 
Utfordringer 
PPT 


• Utredning av barn innenfor fristen på 3 måneder. 
• Andel barn med spesialundervisning er økende. 
• Andelen barn i barnehager har økt betydelig og flere barn med særlige 


behov for spesialpedagogisk hjelp avdekkes. 
• PPT er en liten sårbar tjeneste som har hatt mye vakanse. 


 
KOSTRA 
Andelen barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn i forhold 
til alle barn i barnehage er lavere i Fet enn de man sammenligner med. Andelen 
elever i grunnskolen som får spesialundervisning er høyere. 
 
Utfordringer 
Grunnskole 


• Oppfølgingskapasitet med hensyn til kvalitetsutvikling. 
• Øke skoleledelsens kapasitet til å være aktør i praksisutviklingen på 


skolene. 
• Mer målrettet leksehjelp på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 
• Økt grad av tilpasset opplæring som reduserer behovet for 


spesialundervisning. 
• Styrke ferdighetene innen matematikk på småskoletrinnet. 


 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i % av totale netto driftsutgifter er 
høyere i Fet enn de man sammenligner med. 
 
 
 


Helse og omsorg 
Under helse og omsorg ligger tildelingskontoret, Pålsetunet, hjemmetjenesten, 
tjenesten for funksjonshemmede, helsetjenesten, sosialtjenesten/NAV, 
barnevern og tverrfaglig samarbeid for barn og unge. 
 
Tildelingskontoret fatter vedtak om tjenester for hjemmetjenesten, tjenesten for 
funksjonshemmede, Pålsetunet institusjon og helsetjenesten (rus og psykisk 
helse). Tildelingskontoret har 5,63 årsverk. 
 
Pålsetunet skal gi brukere i institusjon individuell og kontinuerlig pleie og omsorg 
ut fra den enkeltes ressurser og behov, slik at den enkelte bruker har en 
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opplevelse av best mulig livskvalitet. Pålsetunet har 3 langtidsavdelinger hvorav 
2 er skjermede avdelinger for demente og 1 avdeling er for somatikk. Enheten 
har og 1 korttidsavdeling som gir tjenester i form av opptrening, avlastning, 
lindrende pleie og utredning. Pålsetunet har 57,3 årsverk. Når det gjelder 
pleieårsverk er alle årsverk på natt organisert i hjemmetjenesten, og 
fremkommer i årsverksoversikt der. 
 
Hjemmetjenesten skal gi hjemmeboende brukere en individuell og kontinuerlig 
pleie og omsorg ut fra den enkeltes behov, rettigheter og ressurser, slik at den 
enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig, med en opplevelse av 
best mulig livskvalitet. Hjemmetjenesten har 61,61 årsverk. 
 
Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til personer som har et særlig 
hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, utviklingshemming, sykdom eller 
andre årsaker. Enheten har 49,44 årsverk. 
 
Helsetjenesten skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få den 
helsetjenesten de har behov for og krav på, i form av forebyggende, 
helsefremmende, rehabiliterende eller kurativt arbeid. Helsetjenesten består av: 


•  Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
•  Ergo / fysioterapi 
•  Folkehelseteam 
•  Legetjenesten 
•  Psykisk helse og rus 
•  Friskliv 


Enheten har 32,7 årsverk. 
 
NAV (kommunal del) har som hovedformål å fremme økonomisk og sosial 
trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. 
Kommunalt tilsatte i NAV utgjør 7,4 årsverk.  
 
Barneverntjenestens primæransvar er å sikre at barn og unge (0-18 år) som 
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte i 
hjemmet. Dersom tiltak i hjemmet ikke fører frem kan tiltak være å plassere 
barnet i fosterhjem eller institusjon med eller uten foreldrenes samtykke. 
Barnevernet i Fet har 14,2 årsverk. I tillegg kommer interkommunalt 
ressursteam med 3,8 årsverk. 
 


Tverrfaglig samarbeid skal sikre tidlig, koordinert og helhetlig innsats for utsatte 
barn og unge i Fet kommune. 
 
Utfordringer 


• Økning i antallet eldre som vil trenge omfattende omsorg og pleie. 
• Større fokus på forebyggende tjenester. 
• Videreutvikling av tilbud om hverdagsrehabilitering/hjemmerehabilitering. 
• En tendens at flere unge i dag utvikler psykiske problemer tidligere. 


Psykiske vansker kombinert med rus er en økende utfordring. Det er 
behov for å utvikle samarbeidsrutiner innad i kommunen. 


• Stadig flere barn trenger bistand fra barneverntjenesten noe som kan bety 
utfordringer i forhold til kapasitet hos de ansatte. 
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• I helse og omsorgssektoren er det mange deltidsansatte. Dette er uheldig 
for kvaliteten på tjenestene og mulighetene for å rekruttere tilstrekkelig og 
kompetent arbeidskraft. 


• Stor økning i antall flyktninger er utfordrende, både i forhold til å finne 
egnede boliger og sørge for god integrering. 


 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter helse og omsorg i % av totale netto driftsutgifter er litt lavere 
enn de man sammenligner med.  
 
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester var i 2012 og 2013 nogenlunde likt med de man sammenligner 
med, mens i 2014 lå Fet vesentlig høyere. Mottakere av hjemmetjenester per 
1000 innbygger 80 år og over er høyere i Fet, mens plasser i institusjon i prosent 
av innbyggere 80 år og over er lavere. 
 
Netto driftsutgifter per innbygger kommunehelsetjenesten er nogenlunde likt 
med de man sammenligner med. Fet bruker mer til forebyggende helsearbeid. 
 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter er 
lavere i Fet, andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er også 
lavere.  
 
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år er lavere i Fet. 
Barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år er likt som landet uten Oslo. 
 
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 
år er vesentlig lavere i Fet. 
 
 


Samfunn og miljø 
Under samfunn og miljø ligger kommunalteknikk, eiendomsenheten og samfunn 
og næring. 
 
Kommunalteknikk har ansvar for investering, drift og vedlikehold på områdene 
vann- og avløpsledningsnett, avløpsrenseanlegg og -pumpestasjoner, vei, veilys, 
trafikksikring, friluftsområder, badeplasser og parker. Avfallsbehandling ivaretas 
av det interkommunale selskapet ROAF. Enheten har 21,85 årsverk. 
 
Eiendomsenheten skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg, 
samt utføre renhold av deler av bygningsmassen. Tjenesten skal holde 
akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjonen. I tillegg 
er ansvar for kantinedriften ved rådhuset tillagt enheten. Eiendomsenheten har 
36,0 årsverk. 
 
Samfunn og næring er en forvaltningsenhet som skal ivareta og løse kommunens 
oppgaver innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, 
næringsutvikling, kart- og oppmålingstjenester, samt forvaltning av ubebygd 
eiendom. Enheten har 11,60 årsverk. 
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Utfordringer 
Eiendomsenheten 


• Å opprettholde fokus på vedlikehold for å redusere vedlikeholdsmessige 
etterslep på de kommunale byggene. 


• Å rekruttere og beholde riktig kompetanse. 
• Gjennomføre investeringsprosjektene med riktig ressursbruk og til riktig 


tid. 
• Gjennomføre de riktige Enøk-tiltakene for å kunne redusere fremtidige 


driftskostnader. 
 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto 
driftsutgifter er høyere i Fet og man bruker mer per kvadratmeter når man ser 
på korrigerte brutto driftsutgifter. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter er høyere 
enn kostragruppe 7 men lavere enn Akershus og landet uten Oslo. Brutto 
investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede 
investeringsutgifter er lavere. 
 
Kommunale energikostnader per innbygger er lavere i Fet. Andelen 
energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter er likt 
med de man sammenligner med.  
 
Samfunn og næring 


• Fortløpende saksbehandling, overholde saksbehandlingsfrister. 
• Økt fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 


 
 


Kultur 
Under kultur ligger kulturadministrasjon, bibliotek, fritidsklubb, kulturskole og 
frivilligsentral. 
 
Kulturadministrasjonen planlegger, utvikler og koordinerer tjenesteyting og 
forvaltningsoppgaver innen kulturområdet. Det er 2,2 årsverk i administrasjon. 
 
Biblioteket er en lovpålagt tjeneste som tilbyr et bredt utlånstilbud av litteratur, 
film og musikk for alle aldersgrupper og har 2,2 årsverk. 
 
Fritidsklubben organiserer klubbkvelder for barn og ungdom, bidrar i UKM og 
sommeraktiviteter og arrangerer dansekvelder for funksjonshemmede. Antall 
årsverk utgjør 0,7. 
 
Kulturskolen er en lovpålagt tjeneste som gir et bredt opplæringstilbud innen 
musikk, dans, og visuelle kunstfag. Skolen tilbyr fagkompetanse til lokale kor og 
korps gjennom instruktørtjenester/ dirigenter, og organiserer 
kulturskoleundervisning i SFO- tid på skolene. Kulturskolen har 6,0 årsverk. 
 
Frivilligsentralen arrangerer møtesteder og aktiviteter for seniorer gjennom 
Treffpunkt 60+, trim, kurs, turer og konserter. Den kulturelle spaserstokken, TV-
aksjonen, markering av frivillighetens dag og eldrefesten er noen av 
arbeidsområdene, samt et bredt samarbeid med frivillige enkeltpersoner, lag og 
foreninger og kommunale tjenester. Frivilligsentralen har 1,2 årsverk. 
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Utfordringer 


• Biblioteket er lavt bemannet, noe som gir begrensede åpningstider. Videre 
gir dette begrensninger i formidlingsarbeidet overfor skoler. 


• Å drifte publikumsrettede kulturtjenester i eksisterende lokaler har vært 
en utfordring, ekstra utfordringer knyttet til desentraliserte lokaler. 


• Mer støtte til frivilligheten. 
 
KOSTRA 
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter er lavere i Fet enn de man sammenligner med. 
 
 


 


Generelle utfordringer for kommuner 
Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Fet. 
 
• Anskaffelser, spesielt investeringsprosjekter. 
 
• Mobbing 


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


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


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


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


 
• Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 


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


 
• Offentlig folkehelsearbeid, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015) 


De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk 
folkehelsearbeid. Det er behov for å styrke oppfølgingen av det 
kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak 
er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Folkehelsearbeidet er ikke godt nok 
forankret i sektorer utenfor helse. 
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• Utenforskap. Dette er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund 


(KS). 
 


Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av 
fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv 
som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever 
tilhørighet til storsamfunnet. 


 
Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som 
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 
psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap 
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 


 
Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 
alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de 
viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
• Anskaffelser 
• Byggesaksbehandling 
• Mobbing  
• Bosetting og integrering av flyktninger 
• Utenforskap 


 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
• Eiendomsforvaltning i Fet (2012) 
• Samhandlingsreformen og korttidsopphold. Deltid (2014) 
• Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll (2015) 


 


Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
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Kostra-tall 
 Fet 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 


 
10,5 


 
10,1 


 
9,9 


 
8,3 


 
9,7 


 
8,6 


Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 


 
1 090 


 
1 151 


 
1 202 


 
918 


 
1 007 


 
955 


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 


 
39 


 
70 


 
69 


 
59 


 
89 


 
86 


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


 
26,8 


 
23,5 


 
30,7 


 
42,4 


 
32,0 


 
40,4 


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


 
2,4 


 
1,7 


 
2,3 


 
1,6 


 
2,7 


 
1,2 


Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
6,6 


 
5,9 


 
5,6 


 
8,6 


 
12,5 


 
6,4 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
222,9 


 
218,0 


 
225,0 


 
205,1 


 
205,7 


 
216,4 


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


 
62,0 


 
46,2 


 
76,8 


 
60,1 


 
54,2 


 
66,9 


Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger, konsern 


 
67 104 


 
66 708 


 
70 404 


 
49 829 


 
56 031 


 
58 160 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


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


 
 
18,7 


 
 
18,2 


 
 
18,7 


 
 
16,6 


 
 
17,6 


 
 
14,9 


Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 


 
85,4 


 
86,5 


 
86,3 


 
90,5 


 
91,8 


 
90,9 


Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager, konsern 


 
11 304 


 
11 805 


 
11 398 


 
11 820 


 
11 715 


 
11 270 


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


 
152 913 


 
162 292 


 
170 795 


 
162 740 


 
167 698 


 
174 907 


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


 
28,8 


 
27,9 


 
28,0 


 
26,1 


 
25,2 


 
24,0 


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


 
 
88 936 


 
 
92 164 


 
 
95 527 


 
 
94 321 


 
 
88 616 


 
 
100 946 


Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 


 
6,9 


 
8,0 


 
8,8 


 
7,2 


 
7,1 


 
8,1 


Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 


 
17,0 


 
16,2 


 
13,9 


 
15,1 


 
15,7 


 
17,4 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


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


 
1 929 


 
1 903 


 
2 200 


 
1 988 


 
2 092 


 
2 319 


Netto driftsutgifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
4,8 


 
4,5 


 
5,0 


 
4,2 


 
4,4 


 
4,5 


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


 
199 


 
176 


 
310 


 
157 


 
214 


 
163 


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


 
2 171 


 
2 158 


 
2 478 


 
2 361 


 
2 416 


 
2 923 


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


 
26,3 


 
25,8 


 
27,5 


 
29,0 


 
28,7 


 
31,5 


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


 
348 055 


 
339 480 


 
498 095 


 
378 393 


 
409 881 


 
395 421 


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


 
336 


 
360 


 
364 


 
318 


 
291 


 
333 


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


 
14,1 


 
13,0 


 
18,2 


 
16,4 


 
19,4 


 
17,9 


Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 


 
14,7 


 
14,6 


 
15,0 


 
17,1 


 
18,5 


 
18,4 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


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


 
2,6 


 
2,5 


 
2,1 


 
3,2 


 
3,3 


 
3,7 


Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 


 
1,7 


 
1,7 


 
1,6 


   
2,5 


Korrigerte driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. mottaker, 
konsern 


 
67 827 


 
65 838 


 
65 198 


   
40 312 


 
 
 


      


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


 
5 557 


 
5 319 


 
6 013 


 
7 313 


 
6 291 


 
7 978 


Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 


 
 


 
4,1 


 
4,1 


   
4,1 


Andel undersøkelser som førte til 
tiltak 


 
30,7 


 
42,0 


 
43,0 


   
44,3 


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


 
2,2 


 
2,2 


 
2,3 


 
3,1 


 
4,2 


 
3,8 


       
 
 







Kostra-tall 
 Fet 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 


 
754 


 
788 


 
841 


 
722 


 
712 


 
915 


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


 
125 354 


 
122 606 


 
130 847 


 
105 171 


 
166 350 


 
108 771 


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


 
- 0,3 


 
-0,1 


 
-0,0 


 
-0,3 


 
-0,1 


 
-0,1 


Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere 


 
10 


 
9 


 
9 


 
15 


 
14 


 
21 


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


 
30 


 
58 


 
112 


 
198 


 
299 


 
375 


Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer, konsern 


 
1,8 


 
3,5 


 
7,7 


 
8,2 


 
11,9 


 
12,5 


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


 
30 


 
58 


 
131 


 
290 


 
388 


 
483 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Klima og energi 
Kommunale energikostnader, per 
innbygger, konsern 


 
782 


 
650 


 
675 


 
694 


 
792 


 
831 


Andel energikostnader i prosent av 
kommunens samlede brutto 
driftsutgifter, konsern 


 
1,4 


 
1,1 


 
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 3 139 687 4 800 000 4 461 686 237 151 184 237 700 000 221 619 318 


Avvik i kroner   -1 660 313 -1 321 999   -548 816 15 531 866    


Avvik i prosent   -34,6% -29,6%   -0,2% 7,0% 


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


Skatteinngang 1 826 536 3 600 000 3 421 310 158 658 845 156 550 000 147 643 201 


Avvik i kroner   -1 773 464 -1 594 774   2 108 845 11 015 644 


Avvik i prosent   -49,3% -46,6%   1,3% 7,5% 


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


Skatteinngang 4 946 646 8 000 000 7 590 122 347 175 490 335 115 000 318 504 581 


Avvik i kroner   -3 053 354 -2 643 476   12 060 490 28 670 909 


Avvik i prosent   -38,2% -34,8%   3,6% 9,0% 


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


Skatteinngang 9 775 560 17 500 000 16 153 775 748 506 959 760 000 000 702 444 009 


Avvik i kroner   -7 724 440 -6 378 215   -11 493 041 46 062 950 


Avvik i prosent   -44,1% -39,5%   -1,5% 6,7% 


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


Skatteinngang 3 222 298 5 150 000 4 666 554 238 370 878 237 700 000 217 267 874 


Avvik i kroner   -1 927 702 -1 444 256   670 878 21 103 004 


Avvik i prosent   -37,4% -30,9%   0,3% 9,7 % 


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


Skatteinngang 579 770 760 000 826 605 58 286 511 48 720 000 52 932 461 


Avvik i kroner   -246 835 -246 835   9 566 511 5 354 050 


Avvik i prosent   -23,7% -29,9 %   19,6 % 10,1% 


 


Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 2 432 136  3 576 123 170 276 877  160 168 837 


Avvik i kroner    -1 143 987    10 108 040 


Avvik i prosent    -32,0 %    6,3% 


 
  


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







 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


222 113 26 094 384 16 361 262 


 
 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 254 332 1 305 292 1 225 000 80 292 


Gebyr inkasso 85 059 356 871 210 000 146 871 
 


 
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 2 7 098    


Hittil i år 599 8 030 645  178 2 835 841 64 % 


 
Lav løsningsgrad for kommunal inkasso skyldes et stort krav som er en tvistesak. 


 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i 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 662 697 344 464 1 056 931 1 354 2 834 


Fet 522 361  82  279  815      593 575  2 231 


Nittedal 743 862 759 952 1 394 1 568 2 533 4 777 


Skedsmo 286 297 3 317 3 035 3 379 3 584 3 546 10 341 


Sørum 364 103 337 1 202 1 378 1 611 1 375 2 216 


Eidskog 64 9 305 210 94 178 331 584 


Aurskog H 306 172 446 697 441 772 1 643 2 378 


 
Innbetalt tilleggsforskudd person for skatteåret 2015 og 2014 første halvår for å slippe rentetillegg på restskatten, frist 
31.05. 


 2015 2014 ØKNING 


Rælingen 13 529 7 927 70 % 


Fet 10 516  6 333 66 % 


Nittedal 22 816 17 135 33 % 


Skedsmo 37 197 36 928 0,7 % 


Sørum 12 555 6 552 91 %   


Eidskog   2 512 1 487 69 % 


Aurskog Høland 7 728 6 585 17 % 


 
 
 
 
 







 


 


Innbetalt av utskrevet forskuddskatt person for 2016 sammenlignet med 2015 første halvår. 


 2016 2015 Økning 


Rælingen 10 706 10 656 0,4 % 


Fet 8 581  7 633 12 % 


Nittedal 18 890 16 718 13 % 


Skedsmo 33 455 33 332 0,3 % 


Sørum 14 499 13 301 9 % 


Eidskog 4 091  3 662 12 % 


Aurskog Høland 11 985 12 053 -0,5 % 


 
 
Selv om vi ligger under budsjett/ fjoråret for alle kommune i juni, så skyldes det i hovedsak periodisering. I 2014 og 
2015 ble en del av innbetalt tilleggsforskudd periodisert til juni pga av forfallsdag på fridager. I år har mesteparten av 
tillegsforskuddet blitt innbetalt i mai.  
 
Oversikten i tabellen «Innbetalt tilleggsforskudd person» viser reell økning fra 2015. Det er fremdeles god økning, men 
mer realistiske enn det forrige måned kunne tyde på.  
 
Vi kommer tilbake til veksten i forskuddstrekk i augustrapporten, etter at 1. halvår er innrapportert. 
 
 
 
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 95,8 87,3 99,8 99,7 98,5 


0228 Rælingen 96,8 87,5 99,9 99,7 98,4 


0231 Skedsmo 96,3 90,4 99,8 99,7 99,5 


0226 Sørum 98,2 94,1 99,8 99,6 99,6 


0233 Nittedal 98,1 93,5 99,9 99,7 98,2 


∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     97,0 %     90,9 %     99,8 %     99,7 %      99,2 % 


0420 Eidskog 96,4 91,8 99,9 99,7 99,9 


0221 Aurskog H. 96,4 93,2 99,9 99,7 98,9 


0229 Enebakk 97,6 91,1 99,9 99,8 99,5 


0230 Lørenskog 97,5 91,3 99,9 99,8 99,8 


0235 Ullensaker 97,8 90,6 99,9 99,9 98,6 


 
 








 


 


 


 


 


 


 
 


 Denne måneden Akkumulert 


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


Skatteinngang 55 188 276 53 600 000 49 946 269 292 339 460 291 300 000 271 565 587 


Avvik i kroner   1 588 276 5 242 007   1 039 460 20 773 873 


Avvik i prosent   3,0 % 10,5 %   0,4 % 7,6 % 


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


Skatteinngang 36 478 677 34 500 000 32 052 430 195 137 522 191 050 000 179 695 631 


Avvik i kroner   1 978 677 4 426 247   4 087 522 15 441 891 


Avvik i prosent   5,7 % 13,8 %   2,1 % 8,6 % 


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


Skatteinngang 77 031 626 77 400 000 73 671 242 424 207 116 412 515 000 392 175 823 


Avvik i kroner   -368 374 3 360 384   11 692 116 32 031 293 


Avvik i prosent   -0,5 % 4,6 %   2,8 % 8,2 % 


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


Skatteinngang 175 007 482 168 400 000 155 439 905 923 514 441 928 400 000 857 883 914 


Avvik i kroner   6 607 482 19 567 577   -4 885 559 65 630 527 


Avvik i prosent   3,9 % 12,6 %   -0,5 % 7,7 % 


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


Skatteinngang 53 333 585 53 250 000 48 353 441 291 704 463 290 950 000 263 329 942 


Avvik i kroner   83 585 4 980 144   754 463 28 374 521 


Avvik i prosent   0,2 % 10,3 %   0,3 % 10,8 % 


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


Skatteinngang 14 645 348 12 600 000 13 660 995 72 931 859 61 320 000 66 593 456 


Avvik i kroner   2 045 348 984 353   11 611 859 6 338 403 


Avvik i prosent   16,2 % 7,2 %   18,9 % 9,5 % 


 


Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 40 288 779  37 482 043 170 276 877  210 565 656 


Avvik i kroner    2 806 736    12 914 775 


Avvik i prosent    7,5 %    6,5% 


 
  


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







 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


222 122 27 002 142 16 412 097 


 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 134 134 1 439 426 1 429 085 10 341 


Gebyr inkasso 50 203 407 075 244 986 162 089 
 


 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2016 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 5 9 643    


Hittil i år 604 8 040 108 142 2 641 691 67 % 


 
Lav løsningsgrad for kommunal inkasso skyldes et stort krav som er en tvistesak. 


 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i 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 forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen 49 017  43 855  9 986  8 667  249  937  651  545  


Fet 28 688  26 024  9 722  8 284  745  167  372  322  


Nittedal 43 469  37 672  38 555  37 090  539  349  885  4 448  


Skedsmo 27 217  20 703  159 934  148 593  2 326  2 287  485  -3 206  


Sørum 37 436  32 177  19 561  19 078  402  677  626  363  


Eidskog 9 396  8 923  6 931  6 143  151   -82    20  426  


Aurskog H 29 067  27 168  14 664  13 074  332  -578  185  1 377  


 


Endring i % 
2015-2016 


Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


Rælingen 11,8  15,2  -73,5  19,5  


Fet 10,2  17,4  344,9  15,5  


Nittedal 15,4  4,0  54,5  -80,1  


Skedsmo 31,5  7,6  1,7  XXXX  


Sørum 16,3  2,5  -40,5  72,2  


Eidskog  5,3  12,8  XXX  -95,3  


Aurskog H  7,0  12,2  XXX -86,6  


 
 
 







 


 


 
 
Totalt Innbetalt forskuddstrekk for inneværende skatteårår. 


 2015 2016 Økning Kr Økning % 


Aurskog-Høland        150 004 491         164 125 485            14 120 993  9,41 % 


Sørum        202 665 230         221 779 923            19 114 693  9,43 % 


Fet        137 012 447         149 615 858            12 603 411  9,20 % 


Rælingen        210 071 978         230 634 791            20 562 812  9,79 % 


Skedsmo        662 865 251         725 426 472            62 561 221  9,44 % 


Nittedal        295 963 690         325 550 497            29 586 808  10,00 % 


Eidskog           54 148 340            59 092 914              4 944 574  9,13 % 


 
 
Det er en solid vekst i innbetalt skattetrekk. Det trekker i retning av fortsatt god vekst i skatteinngangen ut året. Hvis 
denne høy veksten skyldes for høyt fordelingstall for 2016, vil korrigeringen komme neste år – i form av tilbakebetaling 
fra kommunene høsten 2017. Hvis veksten skyldes for lavt fordelingstall for skatteåret 2015, vil korrigeringen komme i 
november i år i form av økt utbetaling til kommunene.  
 
     
 
 
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 95,8 87,8 99,9 99,8 98,6 


0228 Rælingen 96,8 88,4 99,9 99,7 98,4 


0231 Skedsmo 96,4 91,1 99,8 99,7 99,5 


0226 Sørum 98,1 94,6 99,8 99,6 99,6 


0233 Nittedal 98,2 93,9 99,9 99,7 98,2 


∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     97,0 %     91,5 %     99,9 %     99,7 %      99,2 % 


0420 Eidskog 96,5 91,7 99,9 99,7 99,9 


0221 Aurskog H. 96,5 93,6 99,9 99,8 98,9 


0229 Enebakk 97,6 93,2 99,9 99,8 99,5 


0230 Lørenskog 97,8 92,0 99,9 99,9 99,8 


0235 Ullensaker 98,0 91,0 100 99,9 98,7 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen utenfor 
den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, interkommunale selskaper elle 
andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn av at 
de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens internkontroll. Hvordan 
kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av 
kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å 
sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en gang i 
valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være basert på en 
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som 
er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten overfor selskaper som fullt ut er eid av 
kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig forvaltningsrevisjon. 
Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to hovedkategoriene. I 
Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et godt 
utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 


Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som representerer 
kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer beslutninger i samsvar 
med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens vedtak og forutsetninger for 
forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 







• Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 


• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for 
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de etterlevd? 


• Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret og 
daglig leder)? 


• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede føringer 
gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. Funn fra tidligere 
eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon i selskaper 
kan være: 


• Måloppnåelse 
• Offentlige anskaffelser 
• Habilitet 
• Etikk og samfunnsansvar 
• Arbeidsmiljø 
• Økonomisk drift 


 
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være aktuelt å 
vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor kommunestyrets 
forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de tilfeller der 
det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi kommunestyret relevant 
informasjon om selskapet. 
 
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og undersøkelsesretten til 
kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


• Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 
• Interkommunale selskap (IKS) 
• Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner 
• Heleide datterselskap til slike selskaper 


Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan eierskapet forvaltes, 
hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet til det enkelte eierskap. Basert på 
denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Fet kommune har i eiermeldingen2 beskrevet 7 eierskap og 12 ulike samarbeid. Disse er omtalt nærmere 
under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 


                                                             
2 Eiermelding for Fet kommune, vedtatt i kommunestyret 31.8.15, k-sak 85/15. Administrativt oppdatert 9.9.15 







Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et godt 
utgangspunkt for utøvelsen av eierposisjonen. I henhold til gjeldende delegeringsreglement tilligger det 
formannskapet å utøve eierstyring. I dette ligger oppfølging av selskapsavtalen og behandling av saker 
til selskapets generalforsamling/representantskap og instruks til kommunens eierrepresentanter med 
tanke på stemmegivning.  
 
Eiermeldingen er tydelig på rollefordelingen til de ulike aktørene. Ordføreren er kommunens fremste 
representant, og representerer kommunen som eier. Med noen unntak er ordfører og eventuelt en fra 
opposisjonen valgt som kommunens representanter i selskapenes eierorgan. Rådmannen har etter 
kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig 
utredet, jf. kommuneloven § 23. 
 


Fet kommunes prinsipper for eierstyring er: 
1. Riktig selskapsform velges for selskapene ut i fra deres virksomhet og behov for eierstyring.  
2. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet, og 


meroffentlighet skal praktiseres så langt det er mulig.  
3. Kommunen fremmer sine eierinteresser gjennom selskapets eierorgan; representantskap i IKS 


og generalforsamling i AS. 
4. Som eier skal kommunen gi klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til at de har stabile 


rammebetingelser for sin virksomhet. Selskapenes styre er ansvarlig for realisering av målene.  
5. Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med hensyn til service, kontroll, strategi og 


ressurssituasjon. 
6. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 
7. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring 


i forhold til virksomhetens karakter.  
8. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.  
9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut i fra 


selskapets egenart.  
10. Godtgjøringen til styret skal fremstå som rimelig med henblikk på ansvar, kompetanse, 


arbeidsbyrde og virksomhetens kompleksitet. Lønnsnivået for ledere skal være 
konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis ledende innenfor sektoren. 


 


Kommunen utøver viktig eierstyring gjennom sentrale styringsdokumenter som selskapsavtalen og ved 
behandling av hovedplan/investeringsplan/strategiplan for selskapets virksomhet. 
Hovedplan/investeringsplan legges til grunn for selskapets investeringer i en fire-års periode, og 
utarbeides i samarbeid med eierne. 


Så langt det er mulig, vil kommunen utarbeide en strategi for det politikkområdet som selskapet inngår 
i. 


For å sikre en aktiv eierstyring har kommunen etablert fast rutine for politisk behandling i kommunen 
av alle saker som skal til behandling i selskapets generalforsamlinger/representantskapsmøter. 
Kommunen instruerer sitt medlem mht. stemmegivning slik at dette uttrykker flertallets synspunkt. 


Eierkommunene på Nedre Romerike har etablert et eierstyringssekretariat som sammen gjennomgår 
sakspapirene for felles saksframlegg/innstilling for noen av selskapene. Det rulleres mellom 
kommunene hvilket selskap de har hovedansvar for å saksforberede i sekretariatet. 


 







Det tilbys opplæring i de ulike aspektene knyttet til eierstyring. En slik opplæring gjøres obligatorisk og 
gis i løpet av de første 6 måneder ved hver nye kommunestyreperiode. 


De fleste selskaper kommunen har eierinteresser i har utarbeidet instruks for styret og etiske 
retningslinjer for selskaper, og styrene har likeledes fastsatt instruks for daglig leder. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger kommunen har med 
eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


• Forvalter store økonomiske verdier 
• Utfører viktige kommunale oppgaver 
• Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 
• Politisk interesse og prestisje 
• Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål ikke 
oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i samsvar 


med kommunens vedtak og forutsetninger 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Negativ medieoppmerksomhet 


I vedlagte oversikt over selskaper er funn fra tidligere kontroller oppsummert.  


 


Kommunens eierskap 
Fet kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


IKS AS Vertskommune 
Samarbeid 


Andre 
Samarbeids- 
former 


Stiftelser 


Nedre 
Romerike Brann 
og 
redningsvesen 
IKS 
(NRBR) 


Nedre Romerike 
vannverk AS 
 


Øyeren IKT 
 


Samarbeidsrådet 
for Nedre 
Romerike 
(SNR) 
 


Fet Boligstiftelse 
 


Romerike 
avfallsforedling 
IKS 
(ROAF) 


Strandveien 1 AS 
 


Interkommunal 
innkjøpsordning 
Nedre 
Romerike (NRI) 


Kunnskapsbyen 
Lillestrøm 
 


Fet Utleiestiftelse 
 


Nedre Romerike 
vannverk IKS 
(NRV)  


Heia Vita AS Felles 
kemnerfunksjon 


Styret for Søndre 
Bjanes 


Oscar Øverbys 
legat 


Midtre Romerike 
avløpsselskap 
IKS  (MIRA) 


Norasondegruppen 
AS 


Nedre Romerike 
legevakt 


Interkommunalt 
beredskapsutvalg 
mot akutt 


Løkens legat 







forurensing (IUA) 
Romerike 
Krisesenter 
IKS 


Øyeren båtservice 
AS 


Kommunal akutt 
døgntjeneste 


Klinisk 
veterinærvakt 


 


Romerike 
Kontrollutvalgs- 
sekretariat IKS 
(ROKUS) 


 Interkommunalt 
regionalt 
samhandlingskontor 


Vannområde 
Leira/Nitelva 
 


 


Romerike 
revisjon IKS 


 Folkehelseteam 
(kommuneoverlege 
og folkehelse-
koordinator) 


Vannområde 
Øyeren 
 


 


  Miljørettet helsevern   


  Frisklivssentral   


  Interkommunalt 
barnevernsamarbeid 
– ressursteam 


  


  Interkommunalt 
barnevernsamarbeid 
– advokattjenester 


  


  Barnevernsvakten   


tiftelse 
 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomfør eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS i forrige periode. 
Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det synes å være etablert rutiner og verktøy for 
god eierstyring i selskapene, bortsett fra i Norasonde. For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap. 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


  


  


  


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene her hvor der er mange eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan variere fra selskap til 
selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere angivelse av 
innretning av undersøkelsen. I selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at 
flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Det er Romerike revisjon som utfører selskapskontrollen. 







NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll som kan legges til 
grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal standarden RSK 001 legges til grunn for 
arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I tillegg rapporteres 
det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og kontrollutvalget følger opp 
vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I tillegg til løpende 
vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber 
kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis 
andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS  
Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner. 


 
Formål På vegne av eierkommunene å ivareta plikter og oppgaver disse har etter lover og 


forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 


Etablert 1. januar 2006 – utvidet 1. januar 2014 (Fet trådte inn) 


Selskapsavtale Revidert i 2015 
 


Deltakere Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, Nittedal og Aurskog-Høland 
kommuner 


Hovedkontor Lørenskog kommune 
 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med tilhørende forskrifter. 


Lov om vern mot forurensninger og mot avfall. 


Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Skedsmo 29,26 % 


Lørenskog 19,85 % 


Nittedal 19,04 % 


Sørum 10,09 % 


Aurskog-Høland 7,83 % 


Rælingen 7,20 % 


Fet 6,73 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 







 
 
 


Tilskudd 


Deltakerkommunene plikter å yte årlige tilskudd til brannvesenet, feiervesenet, 
110-sentralen og Sivilforsvaret. Tilskudd til brannvesenet er fordelt mellom 
eierkommunene etter innbyggertall, med en overgangsordning over 10 år (tom 
2023) der deler av tilskuddet fordeles iht. fordelingsnøkkel basert på justert 
basisbudsjett for 2013. 


 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt 


likviditetsformål, med en ramme for samlet låneopptak på 25 mill. kr. 


 
Representantskapet 


14 medlemmer, hvorav 2 fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 
 
 


Styret 


Styret består av 5 medlemmer, pluss 2 medlemmer som velges av og blant 
selskapets ansatte. Representantskapet velger styrets leder og nestleder for 2 år 
av gangen. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon 67 91 04 00 


Nettadresse www.nrbr.no 
 


Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS 
 


Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 


 
 


Formål 


På vegne av eierkommunene å drive mottak, innsamling, transport, behandling og 
omsetning av avfall i eierkommunene med mer. Selskapet drives etter 
selvkostprinsippet for husholdningsavfall, i tillegg til forretningsmessig drift innenfor 
næringsavfall. 


Etablert 1. januar 1992 


Selskapsavtale Revidert ifb. utvidelse 1.1.15 
 


Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo 
og Sørum kommuner. 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Forurensningsloven med forskrifter. 



http://www.nrbr.no/





 
 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 8,36 % 


Enebakk 5,73 % 


Fet 5,96 % 


Gjerdrum 3,39 % 


Lørenskog 18,71 % 


Nittedal 12,07 % 


Rælingen 9,06 % 


Skedsmo 27,6 % 


Sørum 9,12 % 


Eierandelen revideres hvert år og baseres på innbyggertall i den enkelte kommune. 
 


Ansvar 
 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 


 
 
 


Investeringer og fond 


Investeringskapital skaffes til veie ved egenkapital, låneopptak eller ved tilskudd fra 
deltakerkommunene og staten. 


Det skal avsettes midler til fond for konsesjonspålagt etterdrift av avfallsdeponiet. 


Det kan avsettes midler til fond for investeringer og gjeldssanering. 
 
 
 
 


Driftstilskudd 


Årlige kapital- og driftskostnader dekkes gjennom driftstilskudd fra 
deltakerkommunene, behandlingsavgift for avfall fra andre avfallsleverandører og 
salg av utsorterte produkter. 


Driftstilskuddet skal dekke tjenester selskapet utfører for kommunene og fordeles på 
disse i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. Kommunene innbetaler 
de budsjetterte driftstilskudd iht. en på forhånd oppsatt innbetalingsplan, som 
fastlegges ved budsjettbehandlingen. 


 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 


låneforpliktelser på 365 mill kr. 


 
Representantskapet 


18 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


 


Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale med Aurskog-
Høland kommune. 


Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF etter 
de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle 


lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 


Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og redegjørelse for 







eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og manglende engasjement 
blant flere av representantskapsmedlemmene.» 


Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for representantskapets 
medlemmer.» 


 


Nedre Romerike Vannverk IKS 
Driftskostnad 41,6 mill. kroner i 2014. 


 
 
 
 


Formål 


Sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. 


Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, 
tunneler, reservevannkilder, høydebassenger, pumpestasjoner og 
hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter. 


Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til enkeltabonnenter. 


Skal drives etter selvkostprinsippet. Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1. januar 2008 som IKS (1971 Nedre Romerike vannverk AL) 


Selskapsavtale Sist revidert i 2014 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum kommuner. 


Hovedkontor Rælingen kommune 


 
Hovedrammer for 
virksomheten 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, 
vannressursloven, plan- og bygningsloven, matloven. 


 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Skedsmo 35,9 % 


Lørenskog 25,48 % 


Rælingen 11,45 % 


Nittedal 16,15 % 


Fet 4,76 % 


Sørum 6,26 % 


Eierbrøk pr 1.1.13. Revurderes hvert fjerde år basert på fordelingen av vannkjøp 
de foregående 4 år. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 
 
 


Finansiering 


Selskapets virksomhet finansieres gjennom salg av vann. 


Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). 


Selskapet har ikke fond. 
 
 


Låneopptak 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 
låneforpliktelser på 580 mill. kr. 


I tillegg kan selskapet inngå avtale om lån i form av kassekreditt innenfor en 
ramme på 20 mill. kroner. 


 
Representantskapet 


12 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 
Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017. 







 


Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 9.11.2015, 
og kommunestyret fattet følgende vedtak: 


Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og forutsetter at: 


1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene legges 
til grunn for styringen av selskapene framover 


2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering følges 
opp av selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En første 
tilbakemelding om dette legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene våren 2016. 


3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere 
selskapsavtalene med mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. 
Formannskapet utpeker deltaker i styringsgruppen etter at kommunestyret for neste 
valgperiode er konstituert. 


 


Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for 
eierstyring.  


Midtre Romerike avløpsselskap IKS  
 


 
 
 
 
 


Formål 


Sørge for rensing av avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, bygge og drive 
avløpsrenseanlegg, med tilhørende overføringsanlegg fra definerte 
leveringspunkter. 


Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til enkeltabonnenter i 
eierkommunene. 


Skal drives etter selvkostprinsippet. 


Selskapet har ikke erverv til formål. 


Etablert 31. oktober 2012 


Selskapsavtale Vedtatt i 2012 


Deltakere Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner 


Hovedkontor Sørum kommune 


 
Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forurensningsloven. Plan- og 
bygningsloven. 


 
 
 


Eierandeler 


Fet 34 % 


Gjerdrum 15 % 


Sørum 51 % 


Eierbrøken skal revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i selskapsavtalen. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 
 
 
 


Finansiering 


Selskapets investeringer skal i nødvendig utstrekning finansieres ved låneopptak. 
Årlige drifts- og kapitalutgifter dekkes gjennom driftstilskudd fra 
deltakerkommunene og betaling fra eventuelle andre kunder. 


Selskapet kan ha et kortsiktig justeringsfond for å kunne innarbeide 
overskudd/underskudd i påfølgende budsjett. 







 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 543 


mill kroner. 


 
Representantskapet 


6 medlemmer, hvorav 2 fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver. 
 


Romerike Krisesenter IKS 
Driftsinntekter i 2014 på 15,3 mill. kr. 


 
Formål Selskapet skal drive Romerike Krisesenter, et midlertidig botilbud og rådgivning til 


kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. 


Etablert 2010 


Selskapsavtale Sist revidert i 2015 
 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, 
Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk kommuner. 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om kommunale krisesentertilbud. 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,8 % 


Eidsvoll 8,3 % 


Enebakk 2,0 % 


Fet 4,1 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 12,8 % 


Nannestad 4,3 % 


Nes 7,5 % 


Nittedal 8,3 % 


Rælingen 6,2 % 


Skedsmo 19,1 % 


Sørum 6,2 % 


Ullensaker 12,0 % 


Eierandelen skal revideres når én eller flere eiere krever det. 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 


Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter og investeringer ut fra eierandel. 
 


Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 60 mill 
kroner. Lånerammen skal trappes ned samsvar med nedbetalingen av 
underliggende lån over en periode på inntil 30 år regnet fra 31.12.2012. 


Representantskapet 14 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


 
Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i Romerike 
krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  







a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av 
sine eierinteresser?  
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?  


2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av et 
selskap? 


Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 


Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å kunne 
drøfte eierstyringsspørsmål.  


Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 
forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer 
sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  


Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til Romerike 
Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet  
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av kapasitetsproblemer. 
Det har nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt ansvar for å forhindre 
avvisninger av brukere som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering av krisesenteret vil bli tatt opp 
på eiermøte. 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr. 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for eierkommunenes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Selskapsavtale 2012 
 


Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. 


Hovedkontor Lørenskog kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Forskrift om kontrollutvalg 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,9 % 


Eidsvoll 8,5 % 


Fet 4,2 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 13,3 % 


Nannestad 4,4 % 


 
Nes 7,6 % 


Nittedal 8,5 % 


Rælingen 6,3 % 


Skedsmo 19,5 % 


Sørum 6,3 % 


Ullensaker 12,2 % 


Eierandelen skal revideres hvert år, forholdsmessig etter innbyggertall. 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 







 


Finansiering 
Driftskostnadene betales av eierkommunene. Kostnadene fordeles mellom 
eierkommunene basert på innbyggertall (60 %) og registrert tidsforbruk på den 
enkelte kommunes kontrollutvalg (40 %). 


Låneopptak Nei 


Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 3 medlemmer. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


 
Adresse 


Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, Lørenskog 


Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Nettadresse www.rokus.no 
 


Romerike Revisjon IKS  
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr. 


 


Etablert 2013 


Selskapsavtale 2013 
 


Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. 


Hovedkontor Sørum kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Kommuneloven. 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,9 % 


Eidsvoll 8,5 % 


Fet 4,2 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 13,3 % 


Nannestad 4,5 % 


 
Nes 7,6 % 


Nittedal 8,4 % 


Rælingen 6,4 % 


Skedsmo 19,5 % 


Sørum 6,3 % 


Ullensaker 12,0 % 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 
 


Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter ut fra innbyggertall i 
eierkommunene. 


Låneopptak Begrenset oppad til 4 mill kr. 


Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakere. 



http://www.rokus.no/





Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Telefon 66 10 69 00 


Nettadresse www.romerikerevisjon.no 


 


Aksjeselskap 
Nedre Romerike Vannverk AS 
Driftsinntekter i 2014 på 12,58 mill. kr. 


Nedre Romerike Vannverk IKS tok over virksomheten i aksjeselskapet NRV AS i 2008. Det 
gamle aksjeselskapet ble imidlertid ikke sanert samtidig med opprettelsen av det nye IKS-et, 
da det forestår avvikling av virksomhet som ikke skal videreføres og et økonomisk 
etteroppgjør mellom eierne. 


 


 
 


Formål 
Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet 
etter at ansvaret for levering av vann er overført NRV IKS. 


Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1971 (Nedre Romerike Vannverk AL) 


Forretningskontor Rælingen kommune 
 
 
 


Aksjekapital 


Kroner 120.000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr. 4.000,-. 


Fet 7,1 %, Lørenskog 25,0 %, Nittedal 14,3 %, Rælingen 10,7 %, Skedsmo 32,2 
%, Sørum 10,7 %. Øker en kommunes innbyggertall med minst 5.000 innbyggere, 
skal eierkommunen ha rett til å tegne 1 ny aksje for hver påbegynt 5.000 
innbyggere pr. 1. januar hvert år. 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen 
 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 


 
Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere samtykker.  Andre enn norske 


kommuner kan ikke være eiere i selskapet.  Selskapet deler ikke ut utbytte. 


 
Generalforsamlingen 


Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. 


Hver eier har én stemme. 


Styret Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Strandveien 22, 2010 Strømmen 


Telefon 63 81 50 50 
 



http://www.romerikerevisjon.no/





Strandveien 1 AS 
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr. 


NRA IKS tok over virksomheten i aksjeselskapet Sentralrenseanlegget RA-2 i 2008. Det 
gamle aksjeselskapet ble imidlertid ikke sanert samtidig med opprettelsen av det nye IKS-et, 
da det forestår avvikling av virksomhet som ikke skal videreføres og et økonomisk 
etteroppgjør mellom eierne. 


Sentralrenseanlegget RA-2 AS endret navn til Strandveien 1 AS i forbindelse med at eiere i 
NRV AS kjøpte seg inn i selskapet. 


 


 
 


Formål 
Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet 
etter at ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann er overført NRA IKS. 


Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1965. Fet kommune eier fra 2015. 


Forretningskontor Rælingen kommune 


 
Aksjekapital 


Kroner 120.000,- fordelt på 60 000 aksjer hver pålydende kr. 2. 


Fet kommune eier 1 416 aksjer (2 %). 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen 
 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 


Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere samtykker. 


 
Generalforsamlingen 


Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. 


Hver eier har én stemme. 


Styret Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Strandveien 22, 2010 Strømmen 


Telefon 63 81 50 50 
 


Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) 
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og vurdere om 
kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger samt 
besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status / plan 
for avvikling i NRV og RA-2. 


Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 


Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører 
tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2 skriver 
revisor «Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende (    ) for 







kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i Strandveien 1 
AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter det gamle selskapet som 
hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres således fra et selskap som kun skulle 
realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre 
salg.»  


Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært skattepliktig. 
Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av eiendommen slik den 
fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved senere salg av eiendommen.  


Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at eierskapssekretariatet ledes 
av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette 
er en ordning som omfatter flere selskap i regionen som er underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse 
tilbakemeldingene kan det virke som om det er grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er 
nevnt, lar seg løse.» 


Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen. 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
• Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet 


faktisk utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?  
• Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 
• Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 


 


Heia ViTa AS 
 


 
Formål Sikre og utvikle et godt tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av 


arbeidstakere gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. 


Etablert 2008 


Forretningskontor Fet kommune 


 
Aksjekapital 


Kroner 100.000, plassert i én aksje. 


Fet kommune eier 100 % av selskapet. 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen 
 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 


 


Økonomiske forhold 
Aksjens omsettelighet skal være begrenset slik at salg aller annen form for 
overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Selskapets overskudd 
skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige driften. 


Generalforsamlingen Den til enhver tid sittende ordfører i Fet kommune er selskapets generalforsamling. 
 
 


Styret 
Styret består av 5 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av og blant selskapets 
ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Etikk inngår som tema i EQUASS-sertifiseringen 


Adresse Heiasvingen 65, 1900 Fetsund 







Telefon 63 88 86 00 


Nettadresse www.heia-vita.no/ 
 


Norasondegruppen AS 
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 
 


 
 
 


Formål 


Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere med sikte på at disse 
kan gå inn i det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for 
arbeidstakere som trenger dette.  Som ledd i virksomheten inngår fabrikasjon, 
tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når 
dette er forenlig med selskapets formål. 


Etablert 1960 


Forretningskontor Skedsmo kommune 
 


Aksjekapital Kroner 3.155.700 fordelt på 31.557 aksjer á kr 100,-. Fet kommune eier 1.870 
aksjer (5,93 %). 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Norasonde Regnskapsbyrå AS 
 


Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden ut over det 
beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


 


Økonomiske forhold 
Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse må godkjennes av 
generalforsamlingen. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til 
formål som styrker videre drift. 


Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 
 


Styret Generalforsamlingen velger fem til syv medlemmer, hvorav de ansatte 
representeres iht. aksjeloven. 


 
Adresse 


Industriveien 14, Skedsmokorset 


Postboks 144, 2021 Skedsmokorset 


Telefon 64 83 66 00 


Nettadresse www.norasondegruppen.no 


 
Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 


Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter de rammer 
kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle 


lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 


Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god 
eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for 
informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både 
manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.» 



http://www.heia-vita.no/

http://www.norasondegruppen.no/





Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for 
eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre at det 
gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.» 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting og 
anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har levert på. 
Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene og anbudsutsatte 
kontraktene i 2015.  


Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har vært 
høye. Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet? 


Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for Norasonde i 
siste representantskapskapsmøte. 


Øyeren båtservice AS 
 


 
Formål Selskapets formål er å drive persontrafikk på Øyeren, samt alt annet som står i 


forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper. 


Etablert 1993 


Forretningskontor Fet kommune 
 


Aksjekapital Kroner 1.208.000 fordelt på 2.416 aksjer á kr 500,-. Fet kommune eier 70 aksjer 
(2,9 %) 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen 
 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 


Generalforsamlingen Hver aksje utgjør én stemme. 


Styret Generalforsamlingen velger 3-9 personer som selskapets styre. 


Adresse C/o Fetsund Lensemuseum, Lundveien 3, 1900 Fetsund 







 


Vertskommunesamarbeid 
Samarbeid og formål Deltakere Økonomiske forhold Styringsorgan 
Øyeren IKT 


 
Etablere et felles IKT 
driftsmiljø som utgjør et 
robust fagmiljø og 
derigjennom gir 
kostnadseffektive IKT- 
tjenester av god kvalitet til 
de tre kommunene. 


Vertskommune: 
Rælingen 


 
Samarbeidskommune: 
Enebakk, Fet 


Rælingen kommune har 
ansettelsesmyndighet 
og arbeidsgiveransvar. 
Kostnadene fordeles på 
følgende måte: Faste 
kostnader som fordeles 
etter kommunenes 
innbyggertall. 


Samarbeidsforum hvor alle 
deltakernes rådmenn er 
representert. 


Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid (NRI) 


 
Forpliktende 
innkjøpssamarbeid og 
bedre stordriftsfordeler. 


Vertskommune: Sørum 
 


Samarbeidskommune: 
Aurskog-Høland, 
Enebakk, Fet, Nittedal, 
Rælingen 


Sørum kommune har 
ansettelsesmyndighet 
og arbeidsgiveransvar 
for innkjøpssjef i full 
stilling. Kostnadene 
fordeles på alle 
deltakerne etter 
innbyggertall. 


Innkjøpsråd med alle 
deltakere. 
I tillegg er det grupper med 
produktansvarlige. Hver 
kommune har 
produktansvarlige med 
fagkompetanse innenfor et 
gitt fagområde, og har en 
sentral funksjon i 
anbudsprosesser. 


Felles kemnerfunksjon 
 


Sikre høy kvalitet i 
skatteinnfordringen, 
redusere sårbarheten til 
kontoret samt gi 
effektiviseringsgevinst. 


Vertskommune: 
Skedsmo 


 
Samarbeidskommune: 
Rælingen, Fet, Sørum, 
Nittedal 


Kostnadene fordeles iht. 
innbyggertall pr 1.1. 


Samarbeidsforum: 
Rådmannen eller den han 
bemyndiger på sine vegne, 
minst to møter i året. 


Nedre Romerike legevakt 
 


Gi tilbud om leveranse av 
legevakttjeneste fra 
Allmennmedisinsk legevakt 
til innbyggerne i 
samarbeidskommunene. 


Vertskommune: 
Skedsmo 


 
Samarbeidskommune: 
Rælingen, Fet, Enebakk 
og Lørenskog 


Kostnadene fordeles pr. 
innbygger beregnet 
etter befolkningstall 
pr.01.01 i driftsåret. 


 


Kommunal akutt 
døgntjeneste 


 
Etablere tilbud som 
innebærer at 
deltagerkommunene 
oppfyller plikten til å tilby 
øyeblikkelig hjelp døgn 
etter loven og oppfylle 
kommunenes plikter iht. 
delavtale 4 om øyeblikkelig 
hjelp døgn mellom Ahus og 
kommunene. 


Vertskommune: 
Skedsmo 


 
Samarbeidskommune: 
Rælingen, Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal og 
Sørum 


Samarbeidskommunene 
sine tilskudd til 
øyeblikkelig hjelp døgn 
( ½ stat og ½ Ahus) 
overføres uavkortet til 
vertskommunen. 


Faglig råd bestående av 
kommuneoverlegene og 
ledere på 
kommunalsjefnivå fra hver 
av kommunene, en 
legerepresentant og en 
representant fra A-hus. 


Interkommunalt regionalt 
samhandlingskontor 


 
Bidra til å styrke 
deltakerkommunenes 
partsinteresser i forholdet til 
Ahus gjennom økt 
samhandling. Kommunene 
skal få oversikt over 
samhandlingsfeltet, og 
være i stand til å ivareta 
sine forpliktelser som følge 
av samhandlingsreformen. 


Vertskommune: 
Rælingen 


 
Samarbeidskommune: 
Skedsmo, Sørum, Fet, 
Lørenskog, Nittedal 


Kostnadene fordeles 
med en fast del på 25%, 
mens 75% fordeles etter 
innbyggertall. 


Det er oppretter et 
«strategi og bestillerråd» 
bestående av 
deltagerkommunenes 
kommunalsjefer. SRB 
ledes av Rælingen 
kommune. 







 


 


Folkehelseteam 
 


Formålet med et 
folkehelseteam er å samle 
og styrke kompetansen 
innen samfunnsmedisin, 
folkehelse og miljørettet 
helsevern. 
Helse- og 
Miljøkonsulenten 
(miljørettet helsevern) 
inngår også i 
folkehelseteamet. 


Vertskommune: Sørum 
 


Samarbeidskommune: 
Fet 


Kostnadene fordeles 
med 40 % til Fet og 60 
%til Sørum. 


Det skal gjøres en årlig 
evaluering av 
samarbeidsavtalen. 


Miljørettet helsevern 
 


Fremme helse og 
forebygge sykdom, særlig 
med tanke på forhold i 
omgivelsene og miljøet 
som har betydning for 
befolkningens helse. 


Vertskommune: Sørum 
 


Samarbeidskommune: 
Fet, Aurskog-Høland 


Kostnadene fordeles 
slik: 
30 % Fet kommune 
50 % Sørum kommune 
20 % Aurskog-Høland 
kommune 


 


Frisklivssentral 
 


Fremme fysisk og psykisk 
helse, samt forebygge og 
mestre livsstilssykdommer i 
befolkningen i kommunene. 
Frisklivssentralen er del av 
den kommunale 
kommunehelsetjenesten, 
og inngår i kommunens 
tilbud innen forebyggende 
helsetjenester. 


Vertskommune: Sørum 
 


Samarbeidskommune: 
Fet 


Fet og Sørum deler 
50/50 på utgiftene 


Det skal gjøres en årlig 
evaluering av 
samarbeidsavtalen. 


Interkommunalt 
barnevernsamarbeid – 
ressursteam 


 
Avtalens formål er å 
organisere et forpliktende 
samarbeid om etablering 
av felles drift på utvalgte 
saksområder innen 
barnevernet for å få en 
organisasjon som utgjør et 
robust fagmiljø og 
derigjennom gir stabile og 
effektive tjenester til 
brukernes beste. 


Vertskommune: Fet 
 


Samarbeidskommune: 
Aurskog-Høland, Sørum 


Kommunene betaler 
tilskudd basert på 
innbyggertall. 


Møte en gang pr mnd. 
hvor lederne fra de tre 
barneverntjenesten og 
ressursteamet er tilstede. 


 
Ledere for ressursteamet 
utarbeider statusrapport 
hver tredje måned som 
sendes de tre 
barnevernlederne. 


 
Ressursteamet evalueres i 
henhold til politisk vedtak 
hvert tredje år. Ansvarlig er 
kommunalsjefene i de tre 
kommunene. Videreføring 


   av ressursteamet 
behandles politisk. 


Interkommunalt 
barnevernsamarbeid – 
advokattjenester 


 
Avtalens formål er å 
organisere et forpliktende 
samarbeid om etablering 
av felles drift på utvalgte 
saksområder innen 
barnevernet for å få en 
organisasjon som utgjør et 
robust fagmiljø og 
derigjennom gir stabile og 
effektive tjenester til 
brukernes beste. 


Vertskommune: 
Aurskog-Høland 


 
Samarbeidskommune: 
Fet, Sørum 


Kommunene betaler 
tilskudd basert på 
innbyggertall. 


Lederne i de tre 
kommunene og 
advokatene møtes en 
gang pr år for å evaluere 
samarbeidet. 


 
Advokattjenester 
evalueres i henhold til 
politisk vedtak hvert tredje 
år. Ansvarlig er 
kommunalsjefene i de tre 
kommunene. Videreføring 
av advokattjenester 
behandles politisk. 







 


 


Barnevernvakten 
 


Være barneverntjeneste 
utenfor ordinær kontortid. 


Vertskommune: 
Lørenskog 


 
Samarbeidskommune: 
Nittedal, Rælingen, 
Sørum, Fet, Gjerdrum, 
Aurskog-Høland, 
Nannestad, Hurdal, Nes, 
Ullensaker, Eidsvoll. 


Kommunene betaler 
tilskudd basert på 
innbyggertall. 


Kontaktutvalget består av 
9 personer sammensatt av 
politiske representanter, 
representanter fra politiet 
og administrasjonen i 
kommunene. 


 
Samarbeidsutvalget som 
består av alle 
barnevernslederne. 


 
Andre samarbeidsformer 
 


Samarbeid og formål Deltakere Økonomiske forhold Styringsorgan 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) 


 
Ivareta og utvikle felles 
regionale og øvrige interesser 
for de kommuner som til 
enhver tid er medlemmer. 


Aurskog-Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus 
fylkeskommune. 


 
Enebakk og Oslo deltar 
som observatører. 


Løpende utgifter dekkes 
av årlig kontingent 
bestående av en fast del 
og en variabel del som 
fastsettes ut fra 
folketallet i 
medlemskommunene. 
Styret kan vedta 
særskilt finansiering av 
tiltak/satsninger. 


Årsmøte - SNRs øverste 
organ og består av 
medlemmenes formannskap/ 
fylkesutvalg. 


 
Styret - SNRs utøvende 
organ. Består av 
ordførerne/fylkesordfører i 
Medlemskommunene. 


 
Rådmannsgruppen - 
Behandler saker til styret 
etter initiativ fra og i 
samarbeid med 
Sekretariatet. 


 
Daglig leder/sekretariat - 
Administrativ koordinering, 
saksbehandling og 
sekretariatstjenester. 


Kunnskapsbyen Lillestrøm 
 


Representere 
kunnskapsvirksomhetene i 
Lillestrøm og regionen. Skal 
arbeide for å realisere 
visjonen om Kunnskapsbyen 
Lillestrøm. Skal være pådriver 
og utvikler for bedring av 
kunnskapsbedriftenes 
infrastruktur, lokale 
rammevilkår, stimulere 
samhandling mellom 
medlemmene. 
Bidra til å gjøre byen attraktiv 
i rekrutteringssammenheng, 
profilere byen/området slik at 
denne blir attraktiv for 
bedrifter/ansatte, gi bedriftene 
mulighet til å konsentrere seg 
om egne kjerneaktiviteter, 
bidra til at lokalisering på 
Kjeller og i Lillestrøm gir 
synergier i form av kontakt 
med andre virksomheter, gi 
økt potensiale for 
verdiskapning. 


Forskningsinstitutter, 
enkeltbedrifter, 
frittstående, offentlig eide 
bedrifter organisert som 
aksjeselskaper, offentlige 
og private 
utdanningsinstitusjoner og 
andre sentrale, offentlige 
institusjoner. 


Årlig 
medlemskontingent. 


Årsmøtet - Organisasjonens 
høyeste organ. Alle 
medlemmer har møterett ved 
innregistrert representants 
personlige fremmøte eller 
fullmakt. 


 
Styret - 7 medlemmer. 
Årsmøtet utnevner 
valgkomité etter innstilling fra 
styret. 







 


 


Styret for Søndre Bjanes 
 


Forvaltning av området 
Søndre Bjanes, som er et 
statlig sikret område eid av 
Fet og Skedsmo kommuner. 


Fet og Skedsmo Jord tilhørende 
eiendommen leies ut, og 
inntektene benyttes til 
drift av området og 
stabburet. 


Styret består av to 
representanter fra hver 
kommune (politikere fra Fet, 
administrasjon fra Skedsmo) 


Interkommunalt 
beredskapsutvalg mot akutt 
forurensing, IAU – region 2 


 
Utarbeide og ajourføre 
beredskapsplan, samordne 
kommunenes virksomhet når 
det gjelder utstyr og 
kompetanseutvikling. 


Aurskog-Høland, Nes, 
Eidskog, Nittedal, 
Eidsvoll, Nord-Odal, Fet, 
Rælingen, Gjerdrum, 
Skedsmo, Grue, Sør- 
Odal, Hurdal, Sørum, 
Kongsvinger, Ullensaker, 
Lørenskog, Åsnes, 
Nannestad 


NRBR IKS har ansvaret 
for ordningen. 
Finansieres av 
deltakerne ut i fra 
innbyggertall. 


 


Klinisk veterinærvakt 
 


Organisere klinisk 
veterinærvakt i samsvar med 
avtale mellom den norske 
veterinærforening og KS. 


Fet, Sørum og Aurskog- 
Høland 


Fet kommune 
administrerer ordningen. 


 
Statlig tilskudd dekker 
utgiftene. 


Samarbeidsorgan hvor 
jordbrukssjefene møtes 
jevnlig. 


Vannområde Leira/Nitelva 
 


Beskytte og sikre bærekraftig 
bruk av vannmiljøet i 
området. Om nødvendig 
iverksettes forebyggende eller 
miljøforbedrende tiltak. 


Sørum, Skedsmo, Fet, 
Gran, Gjerdrum, 
Rælingen, Lunner, 
Lørenskog, Nannestad, 
Nittedal, Oslo, Ullensaker 
og Akershus 
fylkeskommune 


Prosjektleder er ansatt i 
Skedsmo kommune. 
Finansieres av 
deltakerne basert på 
areal og innbyggertall 
innenfor vannområdet. 


Styringsgruppe bestående 
av politiske representanter 
fra deltakerne. 


 
Administrativ prosjektgruppe 
sørger for fremdrift og støtter 
seg til tre ulike temagrupper. 


Vannområde Øyeren 
 


Beskytte og sikre bærekraftig 
bruk av vannmiljøet i 
området. Om nødvendig 
iverksettes forebyggende eller 
miljøforbedrende tiltak. 


Aurskog-Høland, Eidsvoll, 
Enebakk, Fet, Nes, Nord- 
Odal, Rælingen, 
Spydeberg, Sør-Odal, 
Sørum, Trøgstad, 
Ullensaker, Akershus 
fylkeskommune, 
fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, fylkesmannen i 
Østfold, fylkesmannen i 
Hedmark 


Prosjektleder er ansatt i 
Nes kommune. 
Finansieres av 
deltakerne basert på 
areal og innbyggertall 
innenfor vannområdet. 


Styringsgruppe bestående 
av politiske representanter, 
hovedsakelig ordførere, fra 
deltakerne. 


 
Administrativ prosjektgruppe 
sørger for fremdrift og støtter 
seg til tre ulike faggrupper. 


 


 


 


Interesser i andre selskaper: 
 


Selskapets navn Investert beløp 


KLP 12 003 969 


Biblioteksentralen 2 100 


Fellesmeieriet AL 100 


Foreningen Norden 500 


Coop Romerike 800 


Fet Boligbyggerlag 6 000 


Dalen vannverk 186 750 
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Til 


Kontrollutvalget i Fet kommune 


v. Romerike Kontrollutvalgssekretariat (IKS) 


Lørenskog rådhus 


1471 Lørenskog 


 


Sak PS: 6/16 Spørretime. Svar fra ordfører på spørsmål fra 
Fet MDG ved kommunestyrerepresentant Mette Sperre 


 


Fet MDG ønsker at kontrollutvalget behandler en sak om manglende 
myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven (plbl.), basert på 
ordførerens svar til oss i kommunestyret 29.02.2016. Fet kommune ved 
Enhet for samfunn og næring, byggesaksavdelingen har: 


1. brutt reglene for god saksbehandlingspraksis. Hvilke følger skal dette 
få?  


2. ikke ivaretatt sin oppgave som myndighetsutøver etter plan- og 
bygningsloven. Hvilke tiltak kan bøte på dette? 


  







Sakene har følgende intern-nummer: Sak 2014/2292 og sak 
2015/1410. 


Vi viser til den korte innledningen til spørsmålene i spørretimen fra 
kommunestyremøtet 29.02.2016 i vedlegget under. Dette vedlegget er 
kopi fra møteprotokollen. I tillegg vil vi legge til følgende opplysninger i 
kronologisk rekkefølge: 


 


- 11.09.2014: Søknad fra tiltakshaver Park og Anlegg AS ved Kjell-Arne 
Leinum om oppfylling for nydyrking på gnr. 22 bnr. 5, Faller gård: 4 mål 
med inntil 3 m fallhøyder. 9.700 m3 rene masser med 2 års anleggstid. 
Sak 2014/2292. (Angitt som område 1 av oss). Ikke godkjent søknad av 
Fet kommune. 


- Udatert søknad fra grunneier Kristoffer Faller. Søknad om godkjenning 
av plan for nydyrking. Sak 2014/2292. Ikke godkjent søknad av Fet 
kommune. 


- 12.01.2015: Søknad fra tiltakshaver Park og Anlegg AS ved Bjørn 
Arne Kingell om tipp-plass, rett sør for fyllplass i sak 2014/2292. Denne 
søknaden ble ikke godkjent av Fet kommune og arbeidet ble stoppet. 
Dette skjedde etter at skogen var hogd og det var fyllt ut med pukk i et 
stort område og bekken var skadet. (Angitt som område 2 av oss). 


- 22.09.2015: E-post fra saksbehandler Morten Hesselberg, 
byggesaksavdelingen til Fet MDG: "Vi viser til samtale tidligere i dag og 
kan bekrefte at det er gitt beskjed til ansvarlig foretak Park og Anlegg 
AS at all oppfylling skal stoppe inntil sakene er ferdig behandlet." 


- sak 2015/1410 (Angitt som område 3 av oss). Søknad om nydyrking av 
3,8 daa i samme område. Godkjenning i brev av 30.11.2015 fra Fet 
kommune. Saken er korrekt behandlet i Fet kommune, men det er ikke 







opplyst at dette nydyrkingsområdet ligger inntil område 1 og derfor er en 
del av hele fyllingsområdet. 


 


Myndighetsutøvelse 


Fet kommune ved byggesaksavdelingen har helt fra oppstarten av 
anleggsarbeidet høsten 2014 vært kjent med at anleggsvirksomheten 
fortsatte uten godkjenning, uten å forsøke å stoppe anleggsvirksomheten. 
Vi viser til plan- og bygningsloven § 32-1 (vår understrekning): 


  


§ 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter 


Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne loven. 


Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å 
forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 


  


I forarbeidene, Ot.prp. nr. 45 (2007-08) s. 352 står det om denne 
bestemmelsen (våre understrekninger): 


«Bestemmelsens første ledd pålegger kommunen å forfølge ulovligheter. 
Dette følger allerede av gjeldende lov § 10-1 første ledd, som er av en så 
vidt generell karakter at denne plikten ikke framgår eksplisitt. 
Ulovligheter følges heller ikke alltid opp i praksis. Dette kan skyldes 
blant annet mangel på riktig og tilstrekkelig kompetanse og ressurser. 
Ved å understreke plikten innledningsvis i lovens kapittel om 
ulovlighetsoppfølging, gis føringer som skal sikre at kommunene 
prioriterer ulovlighetsoppfølging. Beror manglende oppfølging av 
ulovligheter på manglende kompetanse, kan dette kompenseres med 







støttefunksjoner som rundskriv, veiledningsmateriell og 
kvalitetshåndbøker. Se også omtalen til § 25-1 om kommunenes 
tilsynsplikt ved ulovlige forhold. Disse bestemmelsene overlapper i stor 
grad, ettersom de angår to sider av samme forhold. Oppgavene synes 
også egnet for interkommunalt samarbeid. 


  


Selv om uttrykket ‘skal’ er benyttet, er det ikke ment å skape rettigheter 
for andre. Ingen private rettssubjekter har rettskrav på at kommunen 
forfølger ulovligheter. 


  


Med ‘overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven’ menes alle overtredelser av saksbehandlingsregler og materielle 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er 
ikke krav om at overtredelsen må være av vesentlig art for å dekkes av 
bestemmelsen. Det foreslås ingen endringer i gjeldende rett på dette 
punkt. 


  


Bestemmelsen retter seg bare mot kommunen, i motsetning til hva 
Bygningslovutvalget foreslo. En plikt til å forfølge ulovligheter vil være 
lite praktisk i forhold til statlige plan- og bygningsmyndigheter. Det er 
kommunene som forventes å ha et apparat for tilsyn og annen oppfølging 
av byggesak. Statlige myndigheter har fortsatt anledning til å følge opp 
ulovligheter ved å gi pålegg med videre, jf. §§ 32-3 til 32-10. Dette bør 
imidlertid bare skje i spesielle tilfeller, for eksempel hvis de lokale plan- 
og bygningsmyndighetene ikke selv følger opp et ulovlig forhold etter 
klageorganets omgjøring av en uhjemlet tillatelse.» 


  







Ordførerens svar at: "kommunen har imidlertid verken kapasitet eller 
myndighet til å opptre som politi i slike saker...", er i konflikt med den 
myndighetsutøvelse kommunal sektor er pålagt etter denne loven. 


 


Saksbehandlingspraksis 


I svaret fra ordføreren sies det: 


"Etter en vurdering konkluderte kommunen med at konsekvensene av å 
gi en midlertidig tillatelse og på den måten ferdigstille anlegget var 
mindre skadelig enn konsekvensene ved å kreve tilbakeføring av 
tiltaket." 


Dette tilsagnet om midlertidig tillatelse har det ikke blitt opplyst om før i 
dette svaret fra ordføreren. Når det søkes etter denne tillatelsen i arkivet, 
viser det seg at det ikke finnes noe dokument. Når vi spør saksbehandler 
om å få oversendt dette dokumentet, får vi til svar at tillatelsen er gitt 
muntlig på telefon. Saksbehandler kan heller ikke oppgis dato for 
samtalen, men vissnok skal denne ha funnet sted i februar 2015. 


En samlet gjennomgang av hele denne saken viser at Fet kommune har 
brutt reglene for god saksbehandlingspraksis. Fet MDG tok opp saken 
med byggesaksavdelingen i møtet 28.01.2016 og fikk da muntlig svar fra 
administrasjonen at vi ikke kan klage på en sak hvor det ikke er fattet 
noe vedtak. Vi kan heller ikke melde tiltakshaver eller grunneier til 
politiet. Vi har funnet ut at politiet heller ikke har noen sak å behandle. 
Det er kommunen som skulle ha utøvd sin myndighet i saken. Denne 
myndigheten er forsømt.  


Vi ønsker derfor å bringe saken inn for kontrollkomiteen i Fet kommune. 


 







Med hilsen 


Mette Sperre     Gabriel Kielland 


Kommunestyrerepr. Fet MDG  Leder Fet MDG 


 


 


 


Vedlegg 1: 


Spørsmål til spørretimen fra Fet MDG ved 
kommunestyrerepresentant Mette Sperre: 


«Fra høsten 2014 har Park og Anlegg AS kjørt masser til et utfyllingsområde på Faller gård i Fet, 
gnr. 22, bnr. 4. Tungtrafikken med lastebiler gjennom Fetsund sentrum var så stor at vi våren 
2015 tok kontakt med Samfunn og Næring, byggesaksavdelingen i Fet kommune for å få se 
tillatelsene som var gitt for dette tiltaket. Det var ikke gitt tiltalelse for området 1 (søknad om 4 
dekar) og vi ba muntlig om at tiltaket ble stoppet umiddelbart inntil tillatelse var gitt. 


Det er ikke uenighet om at dette tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 
punkt k, om vesentlig terrenginngrep. 


En ny søknad for område 2 av 12.01.2015 på 10 dekar, rett sør for område 1, ble avslått og 
stoppet av byggesaksavdelingen etter hogst og utfylling med pukk og masser. Begge tiltak 
omfattes av saksnummer 2014/2292. 


Da utfylling og intensiv tungtrafikk fortsatte høsten 2015 på område 1 uten tillatelse, ba vi 
kommunen om å iverksette umiddelbar stans av tiltaket og fikk til svar på e-post at "all oppfylling 
skal stoppe inntil sakene er ferdig behandlet." Men tilkjøring av masser fortsatte og vi ba da 
skriftlig 17.12.2015 om et et møte med Samfunn og Næring. Denne e-posten ble også sendt til 
kommunalsjefen. Etter purring ble det gjennomført et møte 28.01.2016 med enheten, samt 
landbruksavdelingen pga sak 2015/1410 om nydyrking i samme område (område 3). 


I møtet ble det oppgitt at tillatelse fortsatt ikke var gitt for område 1, men at tiltaket skulle 
avsluttes med toppmasser innen 26.01.2016. Ved foto og befaringer påviste vi utfylling fram til 
01.02.2016, dvs. nærmere ett og etthalvt år etter oppstart. 


Fet MDG fikk i tlf. 12.02.2016 beskjed fra administrasjonen at denne saken nå måtte tas videre 







politisk med ordfører og rådmann i kommunen. Det er vi enige i. Etter vår mening er dette en 
veldig alvorlig sak og den er derfor meldt inn til spørretimen. 


 


Spørsmål: 


Hvorfor har ikke Fet kommune fulgt plan- og bygningsloven i denne saken?» 


 


SVAR: 


Det er ikke kommunen, men de ansvarlige foretak og tiltakshaver som har det fulle ansvar for at 
søknad og tiltak er i henhold til gjeldende lover og bestemmelser.  


 


«Hvordan er det mulig å fortsette et ulovlig tiltak i Fet kommune i ett og etthalv år uten at tiltaket 
blir stoppet med pålegg, forelegg eller tvangsmulkt, jf pbl. kap. 32?» 


 


SVAR: 


Tiltakshaver har ikke søkt i forkant, og søknadene som etterhvert har kommet inn har vært 
mangelfulle og uriktige. Kommunen har ikke anledning til å utføre kontroller i tilfeller der det 
ikke er en pågående byggesak. I dette tilfellet ble tiltaket startet opp uten søknad eller nabovarsel. 
Tiltaket var dermed kommet relativt langt når kommunen først fikk vite om det. Foretaket som 
ble kontaktet ga opplysninger om at tiltaket skulle avsluttes relativt raskt, men at det var behov 
for planering og å tilføre et topplag med jord. Etter en vurdering konkluderte kommunen med at 
konsekvensene av å gi en midlertidig tillatelse og på den måte ferdigstille anlegget var mindre 
skadelige enn konsekvensene ved å kreve tilbakeføring av tiltaket. Det ble imidlertid gjort helt 
klart for Park & Anlegg at søknaden skal behandles. 


I etterkant ser kommunen at denne vurderingen var basert på feilaktige opplysninger. I januar 
2015 mottok kommunen en ny søknad fra Park & Anlegg AS om mottak av masser i et annet 
område på samme eiendom. Da kommunen oppdaget at også dette tiltaket var påbegynt uten 
tillatelse, fikk Park & Anlegg AS i august 2015 beskjed om å stanse tilkjøringen av masser med 
umiddelbar virkning. Kommunen ga videre beskjed om at denne søknaden ikke ville bli 
behandlet før det første tiltaket var godkjent og ferdigstilt. 


 


«Hvordan er det mulig at så omfattende tungtrafikk (lastebiler med ekstra tilhenger) kan trafikere 
inn og ut Faldalsveien uten gang- og sykkelvei og gjennom Fetsund sentrum i så lang tid uten 







tillatelse?» 


 


SVAR: 


Jfr. Svar over. Hadde det kommet inn en søknad i forkant, ville det blitt vurdert om tiltaket burde 
utløst krav om regulering. Gjennom en reguleringsplan, eventuelt tillatelse, ville en kunne lagt 
rammer og forutsetninger for hvordan transporten av masser inn og ut området burde håndteres 
og potensielle ulemper reduseres. 


 


«Dersom det hadde skjedd en trafikkulykke - hvilket ansvar hadde Fet kommune fått?» 


 


SVAR: 


Ved eventuelle trafikkulykker gjelder vegtrafikkloven og ansvaret ligger hos foretaket og den 
enkelte sjåfør. 


 


«Hva mener ordføreren om slike irreversible utfyllingstiltak hvor vi ikke kan dokumentere hvilke 
landbruks-, natur- eller landskapskvaliteter som har gått tapt?» 


 


SVAR: 


Det er sterkt beklagelig at respekten for lovverket er så begrenset i visse tilfeller, og det er lett å 
se at dette i mange sammenhenger vil kunne medføre ubotelig skade på natur og miljø. Det 
gjenstår å se hva som blir utfallet av denne saken, så det er for tidlig å felle en endelig dom i dette 
tilfellet. Kommunen har imidlertid verken kapasitet eller myndighet til å opptre som politi i slike 
saker og må henstille alle til å følge lovpålagte søknadsprosesser og fremgangsmåter, før en setter 
i gang med slike tiltak. 


 
















