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REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Skatteinngang januar 2017 
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Nedre Romerike kemnerkontor    januar 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 63 052 683 61 488 000 53 449 560 63 052 683 61 488 000 53 449 560 

Avvik i kroner   1 564 683 9 603 123   1 564 683 9 603 123 

Avvik i prosent   2,5% 18,0%   2,5 % 18,0 % 

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

Skatteinngang 41 514 857 41 232 000 37 442 153 41 514 857 41 232 000 37 442 153 

Avvik i kroner   282 857 4 072 704   282 857 4 072 704 

Avvik i prosent   0,7 % 10,9 %   0,7 % 10,9 % 

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

Skatteinngang 98 582 044 89 272 000 80 763 187 98 582 044 89 272 000 80 763 187 

Avvik i kroner   9 310 044 17 818 857   9 310 044 17 818 857 

Avvik i prosent   10,4 % 22,1 %   10,4 % 22,1 % 

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

Skatteinngang 198 783 901 193 975 000 179 636 698 198 783 901 193 975 000 179 636 698 

Avvik i kroner   4 808 901 19 147 203   4 808 901   19 147 203 

Avvik i prosent   2,5 % 10,7 %   2,5 % 10,7 % 

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

Skatteinngang 61 152 327 60 680 000 55 021 459 61 152 327 60 680 000 55 021 459 

Avvik i kroner   472 327 6 130 868   472 327 6 130 868 

Avvik i prosent   0,8 % 11,1 %   0,8 % 11,1 % 

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

Skatteinngang 45 401 308 45 594 000 40 946 589 45 401 308 45 594 000 40 946 589 

Avvik i kroner   -192 692 4 454 719   -192 692 4 454 719 

Avvik i prosent   -0,4 10,9 %   -0,4 10,9% 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  220 38 2 583 276 433 825 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 221 932 221 932 250 000 28 068 
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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). Alle tall i hele tusen: 
 

 Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 54 459 45 554  13 219  12 040 368  240  533  243 

Fet 32 416 29 180  11 952 11 041  347  256  369 165 

Nittedal 46 359  41 257 59 966  45 965  374  323  567  181  

Skedsmo 20 157 19 036  193 898  174 579  1 510  1 056  680  606  

Sørum 43 334  36 065  22 582 23 428  305  342  92  169  

Aurskog H 29 218 27 922  19 922  16 485 382  370  421  206 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 17,5  53,3  119,3  

Fet 10,3  35,5  123,7  

Nittedal 21,9  15,8  12,2  

Skedsmo 10,5 43,0  12,2  

Sørum 10,8  -10,8  -45,6  

Aurskog H 10,6 3,2  104,4  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 95,4 92,5 99,1 98,7     99,6 

0228 Rælingen 96,2 92,2 99,6 99,6 96,0 

0231 Skedsmo 96,0 91,1 99,8 99,5 98,0 

0226 Sørum 97,2 92,2 99,6 99,3 98,9 

0233 Nittedal 97,7 92,1 99,9 99,4 96,8 

0221 Aurskog H. 94,1 88,8 99,7 99,5 98,0 

∑ Kemnerkontoret       96,1 %     91,5 %     99,6 %     99,3 %      98,0 % 

0229 Enebakk 97,5 91,3 98,5 98,3 96,6 

0230 Lørenskog 95,3 84,7 99,8 99,7 99,2 

0235 Ullensaker 95,8 89,5 99,5 99,2 98,5 

 
 
 
Innfordringsreultatene er jevnt over svært gode.  
 
Skatteinngangen er høyrere enn forventet målt mot 2016. Dette skyldes i noe grad at en stor aktør innbetalte 
forskuddstrekk i desember 2015, som skulle ha vært betalt i januar 2016. Sammenligningsgrunnlaget er derfor noe 
mindre enn det normalt skulle ha vært.   
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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber administrasjonen om en orientering om de forhold Block Watne 
tar opp i sin henvendelse. 
 
Vedlegg:  
E-poster med vedlegg fra Block Watne AS, Romerike 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i e-poster av 8. februar og 10. februar 2017 mottatt henvendelse 
fra Block Watne AS, Romerike.  
 
Bakgrunnen for henvendelsen er Block Watnes arbeid med en reguleringsplan for 
Garderveien 152. I henvendelsen er det gitt en beskrivelse av hendelsesforløpet slik 
Block Watne oppfatter det. Det vises til vedlegg. 
 
Det er forvaltningspraksis Block Watne ønsker å peke på. I henvendelsen er det     
bl. a. nevnt saksbehandlingsfrister og ingen forutberegnelighet med stadig nye krav 
og ønsker fra administrasjonen, som samtidig er lite konkrete. Det er også oppgitt 
manglende svar fra saksbehandler. 
 
Kontrollutvalget må beslutte om de vil ta saken til behandling. I departementets 
merknader 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 
saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det 
fremgår av forskriften 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.» 
 
Kontrollutvalget må selv avgjøre om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre 
aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det 
vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på 
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at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på 
vedtak som har vært til administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll.  
 
Når kontrollutvalget skal ta en avgjørelse bør saken være så godt opplyst som mulig. 
Det foreslås derfor at utvalget, i første omgang, ber administrasjonen om en 
orientering om de forhold Block Watne tar opp i sin henvendelse.  
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NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon 
av byggesaksbehandlingen ut i fra den avgrensning som ble gjort i møtet. 
 
Vedlegg:  

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
2. Henvendelse vedrørende saksbehandlingstid i Fet kommune fra Tore Kasper 

Skaarer 
3. (Henvendelser fra Fet MDG og Fet lokallag Naturvernforbundet) Sendt 

medlemmene tidligere i egen mail 

 
Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2016. I 
planen er følgende områder gitt høy prioritet: 

 Byggesaksbehandling 

 Forebyggende innsats for barn og unge  

 Anskaffelser 
 
I kontrollutvalgets møte den 6. september 2016 behandlet utvalget en henvendelse 
fra Fet MDG som gjaldt saksbehandling og myndighetsutøvelse etter plan- og 
bygningsloven. Revisjonen hadde, til dette møtet, utarbeidet en faktagjennomgang 
av den saken som var grunnlaget for henvendelsen fra Fet MDG. Denne ble 
gjennomgått i møtet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til 
sak 21/16 der en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling vil bli prioritert.   
 
Etter at utvalget har signalisert at man vil prioritere en forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandling er det mottatt flere henvendelser. Det vises til vedlegg 2 og 3. 
 
Når utvalget nå skal bestille en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen vil 
hovedproblemstillingen være om denne foregår i tråd med gjeldende regelverk. 
Utvalget må imidlertid avgrense undersøkelsen ved å oppgi hvilke deler av 
byggesaksbehandlingen man ønsker undersøkt. Det legges opp til en drøfting i 
utvalget der denne avgrensningen blir gjort. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Fet 
kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 
gjennomført: 

• Eiendomsforvaltning i Fet (2012) 
• Samhandlingsreformen og korttidsopphold. Deltid (2014) 
• Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll (2015) 
• Spesialpedagogisk hjelp i barnehage (2016) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Fet kommune. 

I tillegg til at overordnet 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 
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analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Fet og i 
landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Fet kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. Kontrollutvalget 
tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og tilsynsoppgavene omfatter mer 
enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike kontrollformer som kan tas i 
bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite 
ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, er 
plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høyt prioritert 
 
Byggesaksbehandling 
En hovedproblemstilling vil være å vurdere om byggesaksbehandlingen i Fet 
kommune foregår i tråd med gjeldende regelverk. Dette kan avgrenses til deler 
av byggesaksbehandlingen. Ut i fra utvalgets drøfting kan en aktuell avgrensning 
være at man se på oppfølging av ulovlige forhold og utøvelsen av 
tilsynsmyndigheten. 
 
Forebyggende innsats for barn og unge 
En mulig vinkling kan være å få belyst kommunens helhetlige innsats for barn og 
unge i en utsatt situasjon, med vekt på det forebyggende arbeidet. 
 

Anskaffelser 
Et mulig vinkling på en undersøkelse kan være å se på om Fet kommunes 
deltakelse i innkjøpssamarbeidet gir en rasjonell og effektiv utnyttelse av 
kommunens ressurser. En annen mulig vinkling kan være å se på lojaliteten mot 
de avtaler som er inngått. 
 
Middels prioritet 
 
Integrering av flyktninger/NAV 
En mulig hovedproblemstilling kan være å undersøke i hvilken grad kommunen 
legger til rette for god integrering. 
 
NAV Fet er under gjennomgang sammen med NAV stat for å se på rutiner m.v. 
Et prosjekt er derfor aktuelt noe ut i perioden. 
 

Orienteringer 
 
Mobbing 
Sykefravær 
Barnevernet 
Læringsresultater i Fet-skolen 
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Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

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

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon 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. 
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Romerike kontrollutvalgssekretariet 

v/Kjell Nordengen 

Lørenskog Rådhus 

 

 

 

Saksbehandlingstid i Fet kommune 

Fet kommune har som slagord "-sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet kommune" 

Forvaltningsloven §11a om saksbehandlingstid: 

 "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ubegrunnet opphold. Dersom det 

  

 må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en sak kan besvares, skal 

 forvaltningsorganet som mottok henvendelsen snarest muliggi et foreløpig svar." 

 

Med utgangspunkt i dette vil jeg ta opp behandlingen av en sak jeg har hatt i Fet kommune. 

- I brev av 17.03.2014 søkte jeg om utskillelse av en tomt på 600m² på eiendom gnr.1,bnr 5 i Fet. 

Jeg fikk ingen reaksjon på søknaden. 

Etter flere telefonhenvendelser fikk jeg: 

- 30.10.15 svar om at saksbehandler skulle ta kontakt så snart han var tibake fra ferie. Det ble 

samtidig opplyst at saken var sendt landbruksavdelingen hos Fylkesmannen 1.04.2015. Dette er 1½ 

åt etter at jeg sendte søknaden. Svar fra Fylkesmannen ble sendt kommunen 01.07.2015. 

- til tross for at det i mail av 30.10.2015 fra Fet kommune ble lovet at det raskt ville bli tatt kontakt, 

fikk jeg ikke tilbakemelding. 

 

Etter flere henvendelser til kommunen fikk jeg til slutt avtalt et møte med saksbehandler i avd. 

Samfunn og næring 13.04.2016. Dette var 5½ måned etter at jeg ble lovet snarlig kontakt. 

- På bakgrunn av møtet utarbeidet jeg et notat til saken som ble sendt kommunen 09.05.2016 

- Saken skulle vært oppe til behandling i Fast utvalg for plansaker i møte 05.09.2016. 

Ved gjennomgang av saksdokumentene til møtet, oppdaget jeg at mitt notat av 09.05.2016 ikke var 

lagt ved saken. Ved henvendelse til saksbehandler kunne han ikke gi noen forklaring på hvorfor 

notatet var holdt tilbake. 

Saken ble etter dette utsatt til neste møte 17.10.2016. 

Saken ble etter klage på vedtaket sluttbehandlet i møte i utvalget 13.02.17. 

Dette er nesten 3 år etter at saken ble fremmet. 

 

Jeg mener at det i dette tilfelle har vært en svært kritikkverdig saksbehandling. Forvaltningslovens 

bestemmelser om saksbehandlingstid er fullstendig tilsidesatt. 

Informasjon om sakens gang har vært svært mangelfull. Dokument er underslått ved framlegg av 

saken for Fast utvalg for plansaker. 

 

Jeg ber om at dette blir tatt med når saksbehandlingsrutiner i avdeling Samfunn og næring skal 

evalueres i Kontrollutvalget. 

 

 

Kopi sendt leder av Kontrollutvalget i Fet 

 

 

Åkrene, 17.02.2017 

 

Hilsen 
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Tore Kasper Skaarer 
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Arkivsak-dok. 16/00023-14 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 07.03.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00230-13 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 07.03.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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