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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Asle Johansen (leder)  
Kjell Arne Hagen (nestleder) 
Lone Kjølsrud  
Knut Sørheim  
Gunnar Bergedal 

Ordfører Ole Jakob Flæten 

Revisor Romerike Revisjon 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Torstein Leiro, Rådmann 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. 

Tid Onsdag 25.2.2015 kl. 08.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 1 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

1/2015 Orientering fra rådmannen om kommunens system for behandling av tips og 
varsling. 

08.00 

2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter. 08.45 

3/2015 Notat om fond – bestilling. 09.30 

4/2015 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet. 09.45 

5/2015 Årsmelding for kontrollutvalget 2014. 10.00 

6/2015 Planlegge virksomhetsbesøk 2015. 10.15 

7/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 10.30 

8/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 

9/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.45 

10/2015 Eventuelt. 11.00 

Asle Johansen (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 17.2.2015 

Mona Moengen  
Sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Orientering fra rådmannen om kommunens system 

for behandling av tips og varsling.  
25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har tidligere besluttet å be om en årlig orientering om hvordan ordningen fungerer, 

ref. KU-sak 5/12. Rådmannen er derfor innkalt til å gi en orientering om Skedsmo kommunes 

system for varsling og hvordan administrasjonen fanger opp og håndterer varsler fra ansatte og 

publikum. Et notat om saken deles ut i møtet. 

Økonomidirektør Erik Nafstad vil være tilstede på møtet for å legge frem saken og svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for behandling av tips og varsling til 

orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av 

prosjekter. 

25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oversikt over kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon i perioden 2013 – 2016.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet saken på forrige møte (sak 37/14). Utvalget ønsker å legge oppsummering 

av hva utvalget har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering til 

grunn for diskusjonen om prioritering av prosjekter ut 2016.  Vedlagt saken følger en oversikt over 

kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon frem til nå. Oversikten tar utgangspunkt i Plan for 

forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.  

Utvalget har mulighet til å benytte flere virkemidler enn forvaltningsrevisjonsrapporter for å 

undersøke prioriterte problemstillinger nærmere. Orientering fra rådmannen og virksomhetsbesøk er 

eksempler på dette. 

Skedsmo kommune skal ha to forvaltningsrevisjonsrapporter pr år. Det ligger således an til at 

kontrollutvalget kan prioritere tre prosjekter i perioden ut 2016.  På møtet legges det opp til en 

diskusjon av gjenstående prosjekter ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for resten av planperioden:



2. Kontrollutvalget ber RRi oppdatere planen til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Oversikt over kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon i 

perioden 2013 – 2016 

Utgangspunktet for oversikten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016. Oversikten er ment å gi 

en oppsummering av kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon, og skal danne grunnlag for 

utvalgets gjennomgang av prioritering av prosjekter ut perioden. I prioritering av nye prosjekter vil 

utvalget legge risiko- og vesentlighetsvurderinger til grunn. 

Kontrollutvalget i Skedsmo kan bestille to rapporter pr år. Dette innebærer en ambisjon om å få 

gjennomført tre prosjekter ut perioden, eventuelt flere mindre rapporter.   

Vedlegg 1 sak 2/15
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Område og 

perspektiv 

 

Mulige temaer/aktuelle 

problemstillinger 

 

Prioritering 

 

Status 

Økonomisk sosialhjelp Lykkes NAV i å gjøre flere 
selvhjulpne? 
Både NAV’s nasjonale strategi og 
kommunens egne 
styringsdokumenter sikter mot 
en reduksjon av antall 
sosialhjelpsmottakere og lavere 
utgifter til økonomisk sosialhjelp 
sett i forhold til antall 
innbyggere i kommunen. Dette 
knyttes opp mot slagordet ”jobb 
først”. Økonomisk rapport for 
august 2012 melder om balanse 
for NAV samlet sett. Litt lengre 
frem i tid kan en aktuell 
problemstilling være: 
• Har tiltakene med økt 
bemanning og endret 
arbeidsform bidratt til å gjøre 
flere sosialhjelpsmottakere er 
selvhjulpne? 

  

 • Økonomisk risiko knyttet 
til at mange flyktninger går fra 
statlig integreringstilskudd og 
over på økonomisk sosialhjelp. 
o Klarer kommunen å 
legge godt nok til rette for å 
gjøre flyktninger selvhjulpne og 
integrerte i det norske 
samfunnet? 

Valgt å sette i 
gang dette 
prosjektet i 2012. 

Rapporten ble levert 
november 2013. 
Kontrollutvalget 
fulgte opp i 
september 2014, og 
vil se på 
resultatoppnåelse 
høsten 2015. 

Samhandlingsreformen Innfrir kommunen krav i 
Samhandlingsreformen? 
Reformen gir kommunene et 
større økonomisk og faglig 
ansvar for de kommunale 
helsetjenestene. Aktuelle 
problemstillinger kan være: 
• Tilbud – klarer 
kommunen å gi mangfoldet av 
utskrivningsklare pasienter det 
tilbudet de har krav på? 

Kontrollutvalget 
prioriterer dette 
som prosjekt nr. 
3 i perioden 
2013/2014 

 

 • Kvalitet – er kvaliteten 
på de store tjenesteområdene 
som sykehjem og hjemme-
sykepleie iht lov og forskrift? 

  

 • Forebygging – med 
samhandlingsreformen har 

 Kontrollutvalget fikk 
en redegjørelse fra 
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kommunen plikt til å forebygge 
sykdom. Forebyggende arbeid er 
ikke begrenset til helsesektoren, 
men skal foregå i alle 
samfunnssektorer - i hvilken 
grad klarer kommunen å innfri 
kravet om forebyggende 
helsearbeid? 

rådmannen om 
forebyggende tiltak i 
arbeidet med barn 
og unges psykiske 
helse september 
2014. 
Prosjektplan 
forebygging barn og 
unges helse er bestilt 
til februarmøtet – 
utsatt til juni. 

Barnevern Mangler og avvik i barnevernet 
Fylkesmannen konkluderte i 
2011 med flere alvorlige avvik i 
barnevernet. Det ble iverksatt 
tiltak for å bedre situasjonen. 
Aktuelle problemstillinger noe 
frem i tid kan være: 
• Har tiltakene hatt ønsket 
effekt? 
• Jobber barnevernet godt 
nok både i forhold til å 
rekruttere og beholde riktig 
kompetanse? 

 Kontrollutvalget har 
fulgt opp 
kommunens 
rapportering til 
Fylkesmannen 
halvårlig. 
Barnevernleder har 
også orientert 
utvalget . 

Eiendomsforvaltning Ivaretakelse av kommunal 
eiendom. 
Skedsmo kommunes 
bygningsmasse har et stort 
behov for å få tilført ressurser til 
drift og vedlikehold. 

Kontrollutvalget 
prioriterer dette 
som 1.valg for 
2013/2014 

Rapport ble levert til 
septembermøte 
2014. Følges opp i 
junimøtet 2015. 

Teknisk sektor Utskifting av gamle 
rørledninger. Aktuelle 
problemstillinger kan være: 
• Har kommunen 
nødvendige planer og 
gjennomføringsevne? 
• Ivaretas fremtidige krav 
og behov, for eksempel med 
tanke på klimaendringer? 

 KU har fått en 
orientering fra 
rådmannen i februar 
2013. 

Barnehage Kompetanse/sykefravær i 
barnehagene. Aktuelle 
problemstillinger kan være: 
• Hvordan er praksis med 
bruk av dispensasjoner i 
kommunens barnehager? 
• Har mangelen på 
førskolelærere og høyt 
sykefravær konsekvenser for 
kvaliteten i det pedagogiske 
tilbudet til barna? 
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Rusomsorgen Problemstillinger: 
a. Hvilke tjenester og tilbud 
har kommunen til personer med 
psykiske vansker/lidelser 
og/eller rusavhengighet og 
hvordan er disse organisert? 
(deskriptiv problemstilling)  
b. I hvilken grad sikrer 
Skedsmo kommune at 
pasienter/brukere med psykiske 
vansker/lidelser og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig 
og koordinert tjenestetilbud?  
c. Kontrollutvalget ønsker i 
tillegg at revisjonen undersøker 
kommunens rutiner for å sikre et 
godt støtteapparat med særlig 
fokus på de pårørende, i 
overgangen fra 
ungdomspsykiatri til 
voksenpsykiatri. 

Kontrollutvalget 
prioriterer dette 
som 2.valg for 
2013/2014 

Rapport bestilt 
oktober 2014. Levers 
til maimøtet 2015. 

Skole Aktuelle problemstillinger kan 
være: 
• Individuelt tilpasset 
opplæring. I hvilken grad klarer 
skolen å gi elevene tilpasset 
opplæring? 
• Kommunen som 
skoleeier. Får skolens ledelse 
den oppfølging de trenger 
• Problematferd/barn 
med spesielle behov. Hvordan 
jobber kommunen med 
problematferd og har arbeidet 
ønsket effekt? 

  

Internkontroll Rutiner og oppfølging. Aktuelle 
problemstillinger kan være: 
• Er det svakhet i intern 
kontrollen i kommunen? Er det 
noen områder som skiller seg 
ut? 
• Har Skedsmo 
tilfredsstillende rutiner for 
avviksrapportering og følges 
rapportene opp? Her kan det 
være aktuelt å se på 
overordnede systemene eller gå 
mer detaljert inn på 
enkeltområder. 

  

Beredskap Planverk og øvelser.   
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• Har kommunen 
beredskapsplaner og risiko- og 
sårbarhetsanalyser som 
oppfyller lovens krav? 
• Foretar kommunen 
realistiske og relevante øvelser? 

Lønn/personal • Personalpolitikk med 
fokus på rekruttering og 
arbeidsmiljø 

  

Oppvekstvilkår i 
kommunen 

Oppvekstvilkår i kommunen. 
Skedsmos kommuneplan har 
som mål; "en helhetlig og 
samordnet oppvekstpolitikk hvor 
barn og unge opplever identitet 
og livskvalitet i et likeverdig 
barnehage-, skole-, helse-, 
omsorgs- og kulturtilbud". 
Skedsmo har i derfor etablert et 
samarbeid på tvers av sektorene 
i kommunen, med politiet og via 
SAMBUS-modellen. 
 
En aktuell problemstilling kan 
være: 
• Innfrir kommunen 
målene som er satt i 
kommuneplanen? 

  

Lokaldemokrati Lokaldemokratiets kår i Skedsmo 
Aktuelle problemstillinger kan 
være: 
• Hvordan fungerer 
lokaldemokratiet mellom 
valgene? 
o Hvordan informerer, 
involverer og kommuniserer 
kommunen med sine 
innbyggere? 
o I hvilken grad fører 
kommunen dialog med 
innbyggerne via folkemøter, 
dialogmøter, etc. 
o Har kommunen gode ikt-
løsninger for dialog med 
innbyggerne 
o Mottar kommunen 
”innbyggerinitiativ” – og blir 
disse behandlet i 
kommunestyret slik loven 
krever? 
• Folkevalgtes 

Kontrollutvalget 
prioriterer dette 
som 4.valg for 
2013/2014 
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arbeidsbetingelser – fremmer 
det lokalpolitiske engasjement? 
o Hvordan er den
praktiske organisering av 
arbeidet for politikerne? 
o Hvordan er
arbeidsdelingen mellom politisk 
ledelse og administrasjon? 
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i 

barnevernet. 

25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Rapport fra barnevernet til Fylkesmannen januar 2015.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fulgt status i barnevernet en tid, og har fått halvårlige orienteringer fra 

rådmannen ved barnevernleder. Kommunen rapporterer halvårlig til Fylkesmannen, og rapporten 

pr. januar 2015 er vedlagt.    

Kontrollutvalget har kun bedt om skriftlig informasjon til dette møtet, og vil drøfte om det er 

ønskelig å kalle inn barnevernleder til møtet juni eller september. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Notat om fond - bestilling 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget besluttet på forrige møte å bestille et notat fra revisjonen om kommunens bruk av 

fond. Oversikt over bundne fond og delegasjoner til rådmannen er aktuelle tema. Utvalget vil 

konkretisere bestillingen i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat om fond til maimøtet, og legge vekt på ….. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Årsrapport fra kontrollutvalget i Skedsmo 2014. 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsrapport fra kontrollutvalget i Skedsmo 2014.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har skrevet vedlagte årsrapport over kontrollutvalgets arbeid foregående år. 

Årsrapporten baserer seg på årsplanen for 2014 og inneholder en samlet rapportering til 

kommunestyret av kontrollutvalgets arbeid, herunder resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll.  

Det legges opp til en drøfting av rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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ÅRSRAPPORT 

2014 

KONTROLLUTVALGET 

I SKEDSMO KOMMUNE 

Utarbeidet av ROKUS IKS 

Vedlegg 1 sak 5/15
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INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING ................................................................................................................................................ 3 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET ............................................................................................ 3 

2.1 MEDLEMMER ................................................................................................................................................. 3 
2.2 MØTER OG SAKER ........................................................................................................................................ 3 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER .................................................................................................. 3 

3.1 TILSYN OG KONTROLL ................................................................................................................................. 3 
3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen .................................................................................. 4 
3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. ...................................................................................................... 4 

3.2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED REGNSKAPSREVISJON .................................................................. 4 
3.3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED FORVALTNINGSREVISJON ............................................................ 5 
3.4 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED SELSKAPSKONTROLL .................................................................... 5 
3.5 TILSYN MED REVISJONEN ............................................................................................................................ 6 
3.6 BUDSJETTBEHANDLING ............................................................................................................................... 6 
3.7 KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING ....................................................................................................... 6 
3.8 ØVRIGE AKTIVITETER .................................................................................................................................. 6 

4 SEKRETÆRFUNKSJON ............................................................................................................................. 7 

5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER .......................................................................................................... 7 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget er kommunestyretredskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 
forvaltningen på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget utøver sitt arbeid iht. 
kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, og rapporterer om sin virksomhet til 

kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 
kontrollutvalg, og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget for 2013 som ble 

vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 18.2.13, sak 4/13. Årsplanen ble oversendt 
kommunestyret til orientering, og ble behandlet i møtet 3.4.13, sak 13/44.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Skedsmo består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt 

for perioden 2011-2015: 

Medlem Varamedlem 

Asle Johansen (leder) (H) Inger Storholt (H) 

Kjell Arne Hagen (nestleder) 

(A) Se nedenfor 

Lone Kjølsrud (Frp) Arind Foss (Frp) 

Knut Sørheim (A) 

Eva Strømsnes (A) 
Teresa Breivik (A) 

Anna Smestad (A) 
Arne Tore Hole (A) 

Elin Kristiansen Garcia (FRBBL) Gunnar Bergedal (FRBBL) 

Elin Kristiansen Garcia har hatt permisjon fra mars 2014, og vara Gunnar Bergedal 

har møtt i denne perioden. 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 50 saker. Hvilke 

saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 
vedlegget til årsrapporten.  

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller 
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fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

Kontrollutvalget har et tilsyn både med kommunens virksomhet og virksomheten i 

eventuelle foretak. 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter, og møtte i ett møte i 2014. 
Rådmannen blir innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle 

saker. De saker som blir tatt opp kan være både aktuelle konkrete saker og saker 
av mer generell karakter. I januar orienterte rådmannen om kommunens system for 
behandling av tips og varsler. Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens 

forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske helse i oktobermøtet.  
Ordfører og rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er 

til behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert 
om den løpende virksomhet i kommunen. 

Kontrollutvalget har fulgt utviklingen i barnevernet over en tid, og har fått 
orienteringer om status fra barnevernleder. Utvalget inviterte leder av 

barnevernvakten til å gi en orientering i novembermøtet. I samme møte fikk 
utvalget en orientering om legevakten fra daglig leder der. 

Kontrollutvalget satte av en dag til virksomhetsbesøk, og var hos Nedre Romerike 
Brann og redning samt på Kjeller skole i juni.  

Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets 
sakslister og legger frem for kontrollutvalget rapporter som er interessante.  

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en egen 

oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte. Denne rapporten 
ligger også som vedlegg til årsrapporten. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Skedsmo kommune benyttet Nedre Romerike 

revisjon som leverandør av revisjonstjenester frem til opprettelsen av Romerike 
Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil 
si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift om 
revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

Kommuneregnskapet for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 12.5.14. 

Økonomidirektøren redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om 

revisors beretning.  

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2013, men 
merket seg at revisors beretning var avlagt med forbehold. Dette gikk på at 

regnskapet var avsluttet med et udekket beløp på i overkant av 3 millioner kroner. I 
følge regnskapsforskriften skal udekket beløp dekkes ved først å redusere 
avsetninger til ubundne fond, noe kommunen ikke hadde gjort. Økonomidirektøren 

la under behandlingen av revisjonsbrev nr. 6 vekt på at kommunen til neste år vil 
synliggjøre eventuelle overskridelser på en annen måte, og følge 

strykningsbestemmelsene i forskriftene. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved 
neste års regnskapsavslutning. 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen 12. mai 2014. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget behandlet undersøkelse av kommunens system for oppfølging av 
ulovlig bruk av eiendom i januar, og fulgte opp med å be om status på saksmengde 
og restansesituasjon i desember.  

Forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom ble 

behandlet i september. Rapporten pekte blant annet på behovet for å utvikle en 
overordnet og fullverdig eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi samt sikre at 
internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte driftsavtaler med virksomhetene blir 

implementert. Kontrollutvalget vil følge opp rapporten i 2015. 

Kontrollutvalget fulgte opp forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og 
introduksjons-ordning for flyktninger i Skedsmo kommune på møtet i september. 

I oktober bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg. 
Prosjektet skal etter planen leveres i mai 2015. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 

I februar behandlet utvalget rapport fra eierskapskontroll i Romerike krisesenter 
IKS, Norasonde AS og ROAF. Rapportene ble behandlet i kommunestyret 26. mars. 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 

selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 
selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 

revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 
vedtatt i kontrollutvalget i november. For Skedsmo betyr planen kontroll av  
Sentralrenseanlegget RA-AS og NRV AS våren 2015 og av Nedre Romerike Brann og 

Redning Høst 2016. 

Planen ble behandlet i kommunestyret i desember. 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 
regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i november. Revisjonen rapporterer muntlig om 
revisjonsarbeidet i hvert møte. 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Skedsmo kommunes regnskap i kontrollutvalgets 
februarmøte. 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en 
ramme på kr 4 228 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til 
kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen og 

revisjonen: 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, tidsskrifter, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 

Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

Revisjonen 
Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger.  

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ble behandlet i utvalget februar 2014 og i 
kommunestyret i mars 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i utvalget i november 
og i kommunestyret 28.1.15. 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget hadde fire deltakere på Kontrollutvalgskonferansen 2014. 

Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et slikt 
samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som har 

relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 

kontrollutvalgsarbeid. Skedsmo kontrollutvalg er positiv til forslaget og har bedt 
sekretariatet ta ansvar for å lage en formell møteplass for erfaringsutveksling og 

opplæring. 

 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Skedsmo kommune har i 2014 blitt 

ivaretatt av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  
 

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.14 brukt 132 timer i kontrollutvalget 

i Skedsmo kommune. I tillegg kommer 3 timer til reise til og fra møtene.  
Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2014 

Saksbehandling 191 

Møter i utvalget 40 

 231 

  

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 

Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 
behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 

 
 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 
 
Skedsmo 25.2 2015,  

 
Asle Johansen 

leder kontrollutvalget 

 
 

 Mona Moengen 
sekretariatsleder 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.2.14 1/2014 Orientering fra rådmannen om 

kommunens system for 

behandling av tips/varsling.  

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for 

behandling av tips/varsling til orientering. 



2/2014 Selskapskontroll ROAF. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefaling om at det gjennomføres

bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/36 



3/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefalinger, herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av

eierrollen for eierrepresentantene i

NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

k-styret 

26.3.14 

sak 14/37 



4/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at: 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/38 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering

av et eventuelt eierforum i 

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende

anbefalinger: 

• 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. 

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

5/2014 Kontrollutvalgets påseansvar 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.    

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13. 



6/2014 Undersøkelse av kommunens 
system for oppfølging av 
ulovlig bruk av eiendom. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber 

rådmannen følge opp revisjonens innspill. 

• Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og 

restansesituasjon ultimo 2014. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/39 



7/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Skedsmo kommune for revisjonsåret 2014 tas til 

orientering. 



8/2014 Revidert prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon knyttet til 

ivaretagelse av kommunal 

eiendom. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av 

kommunal eiendom. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes 

eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag. 

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med 

drift og vedlikehold av formålsbyggene (avd. for 

bygningsdrift)?  

Særutskrift sendt 

NRD 25.2.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til 

septembermøtet 2014. 

 9/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.     

 10/2014 Årsrapport fra kontrollutvalget 

i Skedsmo 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.  
2. Saken sendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
for 2013 til orientering  

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret  

26.3.14sak 

14/40 

  

 11/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

 

    

 12/2014 Status for oppfølgingssaker 

og saksutvikling i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014.  

Sekretariatet jobber videre med et opplegg som legges 
frem på neste møte. 
 

     

 14/2014 Eventuelt. Ingen saker.      

12.5.14 15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – 

årsregnskap og årsberetning 

2013. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger saken 
opp ved neste regnskapsavslutning. 
 

     

 16/2014 Skedsmo kommunes 

årsregnskap og årsrapport 

2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Særutskrift sendt 

12.5 

KS 11.6 

Sak 14/75 
   

 17/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 18/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Kontrollutvalget ba sekretær om å utarbeide et program 
for virksomhetsbesøk i september, hvor Nedre Romerike 
Brann- og redningsvesen samt Kjeller skole besøkes. 

    

 19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med 
media.  

Kontrollutvalget drøftet saken. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

19.6.14 22/2014 Orientering om utviklingen i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

23/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



24/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

25/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

15.9.14 26/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger. 

Kontrollutvalget tar oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og 
introduksjonsordning for flyktninger til etterretning, og 
ber om å få informasjon om oppfølging av rapporten 
med fokus på resultatoppnåelse i det siste møte i 
valgperioden høsten 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 

KS 

8.10.14 

Sak 

14/118 



27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
– Eiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold. 

1. Kontrollutvalget tar
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med
følgende forslag til vedtak: 
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å
følge opp rapportens funn og anbefalinger herunder: 
• vurdere behovet for en overordnet og fullverdig 
eiendomsstrategi, herunder flerårig vedlikeholdsstrategi. 
• sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at 
planlagte driftsavtaler med virksomhetene blir 
implementert. 
• nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-
dokumentasjonen gjennom systemer/rutiner og 
etterlevelse av disse. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 
til junimøtet 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
KS 

8.10.14 

Sak 

14/117 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – 
drøfting og prioritering av 
kommende prosjekter. 

1. Revisjonen utarbeider en prosjektplan for en
forvaltningsrevisjon innen rusomsorg til neste møte. 
Prosjektet samordnes med det prosjektet Rælingen har 
bestilt. 
2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en
redegjørelse om hvilke tiltak kommunen har iverksatt når 
det gjelder forebygging for barn og unges helse.  
3. Revisjonen legger frem en skisse til
problemstillinger innen temaet forebygging for barn og 
unges psykiske helse til neste møte.  
4. Kontrollutvalget kommer tilbake til prioritering av
ytterligere prosjekter for resten av planperioden i neste 
møte. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 


29/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 

2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 

og tilsynsordningen for Skedsmo kommune

vedtas og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for

2015. 

Budsjett 

2015 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 

       120 000 

Abonnementer      3 000 

Møteutgifter 2 000 

Kurs          25 000   

Særutskrift sendt 

16.9.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Sum kontrollutvalget        150 000 

Sekretærfunksjonen 388 000 

Revisjonen 3 690 000 

Totalt   4 228 000 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling

til kommunestyret vedrørende budsjettet for

Skedsmo kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling,

med spesifisering av bevilgede beløp for

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes

kontrollutvalget til orientering.
30/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

33/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

20.10.14 34/2014 Forebyggende tiltak i arbeidet 
med barn og unges psykiske 
helse – redegjørelser fra 
rådmannen 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

35/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
– forebygging barn og unges
helse. Prosjektskisse. 

Kontrollutvalget ber om at det legges frem forslag 

til prosjektplan i februarmøtet 2015. 

Særutskrift sendt 

20.10.14 
Følges opp i 2015 

36/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen rusomsorg – 
prosjektplan. 

1. Kontrollutvalget viser til Plan for

forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 for

Skedsmokommune og vedtar oppstart av

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til

Særutskrift sendt 

20.10.14 
Følges opp i 2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

rusomsorg. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:

a. Hvilke tjenester og tilbud har

kommunen til personer med psykiske

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet

og hvordan er disse organisert?

(deskriptiv problemstilling)

b. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune

at pasienter/brukere med psykiske

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet

får et helhetlig og koordinert

tjenestetilbud?

c. Kontrollutvalget ønsker i tillegg at

revisjonen undersøker kommunens

rutiner for å sikre et godt støtteapparat

med særlig fokus på de pårørende, i

overgangen fra ungdomspsykiatri til

voksenpsykiatri.

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på

400 timer, og kontrollutvalget ber om at endelig

prosjektrapport ferdigstilles april/mai 2015.

37/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 

Saken utsettes til februarmøtet. 

38/2014 Revidert plan for 
selskapskontroll for 
kommunene på Romerike. 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for

selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en

referatsak.

Særutskrift sendt 

20.10.14 

K-styret 10.12.14, 

sak 14/157   


39/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

40/2014 Samarbeid mellom 

kontrollutvalg 

Kontrollutvalget stiller seg positiv til forslaget og 

ber Rokus ta ansvar for å lage en formell møteplass 

for erfaringsutveksling og opplæring. 



41/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

42/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24.11.14 43/2014 Orientering om 
Barnevernvakten. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

44/2014 Orientering om legevakten. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

45/2014 Orientering om status på 
saksmengde og 
restansesituasjon ulovlig bruk 
av eiendom. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

46/2014 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2014. 

Kontrollutvalget tar orientering om overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og 
revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 



47/2014 Årsplan for kontrollutvalget 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for
2015. 
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende
forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 
2015 til orientering. 

Særutskrift sendt 

28.11.14 

KS 

28.1.15 

sak 15/4 



48/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



49/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

50/2014 Eventuelt. Ingen saker. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2014 Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk. 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har tidligere satt av en dag til å besøke utvalgte virksomheter. Besøkene har vært 

knyttet opp mot områder for forvaltningsrevisjon og problemstillinger utvalget skal arbeide med.  

I 2014 kontrollutvalget hos Nedre Romerike Brann- og redningsvesen samt Kjeller skole.  

Kontrollutvalget har igangsatt en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg som etter planen skal levers 

i juni. 

Virksomhetsbesøk kan også knyttes opp mot selskapskontroller. Eierskapskontroll av NRV AS og 

Sentralrenseanlegget RA 2 AS skal etter planen leveres i junimøtet. 

På møtet legges det opp til at kontrollutvalget drøfter om det er aktuelt å foreta virksomhetsbesøk i 

år, og eventuelt til hvem og når.  

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Henvendelse til kontrollutvalget fra Rolf Scheen, 4.1.2015.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagt henvendelse fra Rolf Scheen vedrørende rutiner mv. i 

behandlingen av avvikssaker. I henvendelsen tar Scheen opp at han finner rutinene mangelfulle og 

at avviksbehandlingen er tilfeldig. Han viser til Undersøkelse av kommunens system for oppfølging 

av ulovlig bruk av eiendom som kontrollutvalget behandlet i sak 6/2014. 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 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. Kontrollutvalgets mandat 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 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.   

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den konkrete henvendelsen i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


ROLF J SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET Skedsmokorset 04.01.2015

Til.:   ROKU  - KONTROLLUTVALGET for  SKEDSMO KOMMUNE  
Kun sendt som mail til: ROKU / monmoe@lorenskog.kommune.no 

mailkopi sendt:  Skedsmo kommune: postmottak@skedsmo.kommune.no 

Skedsmo kommunes ref.:14/10998 

infokopi til: T. I. Guttelvik torig@skedsmo.kommune.no 

S. Sande  steinars@skedsmo.kommune.no 

R. Funnemark romana.funnemark@skedsmo.kommune.no 

H. M. Haakensen  helhaak@skedsmo.kommune.no 

H. K.R. Hermansen hanherm@skedsmo.kommune.no 

P. H. Hornemann  Per.henrik.hornemann@skedsmo.kommune.no 

J. Ekse  johnny.ekse@skedsmo.kommune.no 

P. E. Johnsen perjohn@skedsmo.kommune.no 

P. J. Engebretsen  paaenge@skedsmo.kommune.no  

S. Olsen  stuols@skedsmo.kommune.no 

K. Nyborg katarzyna.nyborg@skedsmo.kommune.no  

L. Skansbo lars.skansbo@skedsmo.kommune.no 

P. C. Tellefsen per.christian.tellefsen@skedsmo.kommune.no 

Sektorkontor ekspedisjon EkspedTS@skedsmo.kommune.no  

Vedr.:       MANGLENDE RUTINER,  MANGELFULL / TILFELDIG AVVIKSBEHANDLING 

i  ULOVLIGHETSAKER  i SKEDSMO KOMMUNE / TEKNISK SEKTOR (SK), 

vist ved  GROV FEILRAPPORTERING  FRA KOMMUNEN til ROKU 

********************************************************************************* 

1. INNLEDNING: 

KOMMUNENS NOTAT ( sak 45/2014, se vedlegg K10.1 ) TIL KONTROLLUTVALGET 
ER GROVT MISVISENDE OG MANGLER  ENHVER TROVERDIGHET

Jeg har i over 4 år fulgt med i kommunens behandling av avvikssaker og er godt kjent med 

det som står i ROKUs revisjonsrapport fra febr 2014:   

”RUTINER FOR OPPFØLGING AV TIPS OM ULOVLIG BRUK AV EIENDOM, febr 2014” 

I rapporten henviste kommunen  til hvilken grundig måte sakene nå blir kategorisert og behandlet. 

For å få lik behandling av avvikssaker,  standardiserte en kategoriseringen og laget en enkel 

tabellarisk oversikt som skulle følges. 

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedlegg 1 sak 7/15

https://epost.telenor.no/mobileoffice/?cmd=mail&sub=compose&listcontacts=true&to=monmoe@lorenskog.kommune.no
mailto:torig@skedsmo.kommune.no
mailto:EkspedTS@skedsmo.kommune.no


Fig 1 

Kommunen forklarer nøye hvordan de bruker denne kategoriserings-tabellen: 

”Plassering i kategori avhenger ifølge veilederen av totalinntrykket. To-tre ”grønne” treff indikerer en 

plassering i U2 kategori, mens tre eller flere gule indikerer en plassering i U3. Avvik på HMS vurderes 

strengere enn andre typer avvik. I følge veilederen kan det også være nødvendig med befaring for å fastslå 

plasseringen. ”  

Kommentar: 

Flomkrav - gir 1 gul-rød 

Manglende rømningssikkerhet      - gir 1 gul-rød 

Bestemmelser i arealplan - gir 1 gul-rød 

Formål i arealplan (feks  utbygget til flermannsbolig)  - gir 1 gul-rød 

”dagslys”+”utsyn”+manglende P-plass(er)”    - gir 1 gul 

Man kan jo legge til et par grønne, ”Romhøyde”+”Uteareal” mfl - gir 1 gul 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



********************************************************************************* 

2.0 KOMMUNENS NÅVÆRENDE TROVERDIGHET BASERES NÅ PÅ:  

SKs brev til kontrollutvalget i sak 45/2014 (vedlegg V10.1) hvor bygn.sjef Sande oppgir status til: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fig 2 – tabell over alvorlighetsgrad  

 pr 31.10.14  -  0-null ”mulige ulovligheter”  og    0-null ”U3-saker” ( alvorligste grad ). 

 pr 21.01.14  -  var de samme tallene 25 og 5.   

Tabellen over er som et korthus. Rauser noe, svikter alt. 

 ”Liv og lære” 

********************************************************************************* 



3.0 VIRKELIGHETEN I DAG - NOEN FÅ EKSEMPEL og SÅ RASER KORTHUSET. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hvordan behandler SK i dag saker med  ulovlige ombygginger/kjellerboenheter i FLOMSONEN? 

Kommunen oppgir at INGEN U3-kategorisaker og INGEN saker ligger på ”vent” for å bli kategorisert. 

Dette betyr at ingen av de 39  ”flomsakene” som er listet opp i oversikten pkt 4. etter kommunens vurdering 

kvalifiserer til U3-kategorien. Eller har kommunen en helt annen sær virkelighetsoppfatning? 

Derfor først noen  konkrete eksempel ( fra min liste i vedlegg 11 ) for å ”spisse” saken ytterligere. 

****************************************************************************************** 

3.1 Inges gate 32B,  purring  29.10.14 dok 10/5933-5  ( vedlegg K13 her), (Første dok -1 er fra 13.08.2010 )

Tomannsbolig  med i tillegg to ulovlige kjellerboenheter karakterisert med: 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

1. Flom Eiendommen ligger i flomsonen  med omkringliggende  terreng ca 106.0

2. Tomtestørrelse på 629 m
2

3. P-plasser, -  ikke dekning

4. Kun 1-en rømningsvei fra hver kjellerboenhet

5. Utsyn, lys og vindu i kjeller - mangler ( se foto av vindu, dype areaer )

6. Branncelle, oppdeling – ikke dokumentert

7. Takhøyden i kjeller i hovedbygget fra 1961 er på tegning vist lik 210

8. Ombygget tomannsbolig til fire-mannsbolig. ( Arealplanens bestemmelser sier…)

9. Bruk av boligen. 17 personer hadde pr 13 mars 2014  telefonadressen  Igt32B

10. Korrekte skatter, gebyrer og avgifter til stat og kommune er ikke betalt.

11. Ulovlig leieinntekter over 4 år på 500-800000 kr av kjellerboenhetene uten at SK reagerer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eiendommen er et av de verste eksempler i forhold til SKs kategorisering etter Fig 1  

UBEHANDLET, ( Sak med U3-kategori,  Siste purring for 2-to  måneder siden, 29.10.14 ) 

****************************************************************************************** 

3.2 Romeriksgata 70B  sak 10/5502    ( Første dok -1 er fra 11.07.2010 ) 

Vertikaldelt tomannsbolig med ekstra OMBYGGET kjellerboenhet. Mangler bla. utsyn, lys og vindu i kjeller 

Saksgang frem og tilbake. Saken unntas også av en merkelig grunn offentlighet, Offl. §13, jfr. Fvl. §13 

Tvangsmulkter i 180-120.000 kr klassen kastes frem og tilbake. Eier skrev i dok 10/5502-44: 

----------- 

----------- 

Saken endte hos FMOA som karakteriserte kommunens sakbehandling med at SK i størsteparten av ”tvangsmulkt-

tiden” selv satt på saken, og ikke saksbehandlet. SK frafalt tvangsmulktene.  

Siste dok i saken er  10/5502-50 fra 24.11.14 med klagefrist 3 uker. 

Spørsmålet ROKU bør stille seg kommer her tilslutt. Hva (for-)brukte SK disse 4 årene på?  

Under hele saksbehandlingstiden på over 4 år, før saken ble oversendt FMOA  ( 50 dokument ) har 

”flom”-kravet aldri vært nevnt.   ”Når utgangspunktet er galest, blir titt resultatet orginalest” 



Data for kjelleren:   Utvendig terreng på ca 105.4, topp grunnmur c 105.6 og ok kjellergulv på 103.2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
( Utsnitt fra en  snittegning i SKs arkiv vedlagt saken og godt kjent av SK ) 

 

*****************************************************************************************  

 

3.3 Romeriksgata 70A  sak 11/7, første dok 03.01.2011 

Den samme vertikaldelte tomannsboligen som R70B. En skulle jo tro at alle likebehandles i kommunen?  

Prinsipielt samme kjellerbruk/ombygging. Kommunal behandling? Nei. 

Ligger i flomsonen, terreng ca 105.4 

****************************** 

 

3.4 Markveien 6B  sak 11/78, første dok  05.01.2011 

Nærmeste nabo til R70B og R70A. Kjellerboenhet. Kommunal behandling? Nei. 

Ligger i flomsonen, terreng ca 105.4 

****************************** 

 

3.5 Sørumsgata 78   sak 14/8925-1,  29.08.14  

Kjellerboenhet.  Rømningsveier? Ikke vindu, lys og utsyn 

Ubehandlet. Ligger godt i flomsonen med terreng ca 106.3  

*******************************  

 

3.6 Nesgata 20 sak 14/892- 

Fra sist daterte dok -7 i saken, 21.02.14: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

og avsluttes med: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

”Kjeller”sak  ikke avsluttet 

 

- og slik kan vi fortsette…………. 

***********************************************************************************



4.  REGISTRERING / SAKSBEHANDLING  av U-KATEGORI-BYGG  i  FLOMSONEN. 

 

Min liste over U-saker inneholdt 07.09.2014  318 avvikssaker. Listen ble vedlagt innsynskrav i dok 2014/161-106  

( se vedlegg K14 ). Kopi ble sendt SK/Sande og Kontrollutvalget. (Antallet sammenfaller mye med SKs 321) 

 

Fra  disse 318 (+ noen) har jeg plukket ut totalt 51 adresser som så er vist i oversikt i vedlegg K11.  

Hvilke saksdokument kommunen har registrert på de samme adressene er vist med utklipp i vedlegg K12.( pr 19.12)   

Felles for adressene er at alle ligger i FLOM-sonen og at vi snakker om ulovlige kjellerboenheter/rom. 

Om  SK nå skulle mangle noen av disse adressene i sin U-avviksliste, - ja dem om det. 

Listen  K11 kan videre sorteres etter tid. (FLOM-saker avsluttet før 21.1.14 er ikke medtatt)  

 

FLOM-saker etter 21.1.2014 

-----------------------------------------    terrenghøyde på eiendom 

      Sum  <105.5    <106.0    <106.5 >106.5 

1. Saker oppstartet før, og i arbeid  21.1.14= 47  11   25     41    47   
2. Saker oppstartet 21.1-31.10.14 =   4  1   2     3    4   

3. Saker oppstartet totalt   = 51  12   27     44    51 

4. Saker avsluttet i tidsrommet 21.1-31.10.14= 12  2   7     11    12 

 

5. FLOM-saker, ikke avsluttet pr 31.10.2014:   39  10   20     33    39  

 

 

Pr 21.1.14 oppgir SK 25 (mulige ulovligheter)+ 5-U3 = 30 maksimalt antall U3.        Jeg dokumenterer 47. 

**************************************************************************************** 

 

5. MANUELL OPPFØRING AV U-KATEGORI i ENKELTSAK og bruk av DATA 

 Det virker ikke så lite komisk av SK å hevde at innføring av U-U3-behandling umuliggjør 

 enklere utskrifter av statusinformasjon og oversikter på et hvilket som helst tidspunkt.   

 

********************************************************************************* 

 

6. KOMMUNALT HEMMELIGHOLD, AVSLAG PÅ INNSYN I ENKELTSAKER 

 Innsyn i sammenstillinger  tilsvarende Fig 2 er avslått. SK sier at de ikke har datasystem som 

 klarer oppgaven. Kommunens kategorisering av enkeltsaker hemmeligholdes,  tross krav om 

 innsyn. Kommunen avslår krav om enkeltinnsyn på adresse, besvarer ikke purringer, 

 og svarer heller ikke FMOA ( eks K14)  

********************************************************************************* 

 

7. FLOMSONE I LILLESTRØM 

 Ingen rom kan godkjennes for utleie eller brukes/ombygges som ”rom for permanent opphold” 

 dersom gulvet ligger lavere enn kt 105.3. 

********************************************************************************* 

 



8. Til  KONTROLLUTVALGET. 

Jeg avsluttet klagen til FMOA 23.10.2014 om manglende innsyn hos SK ( vedlegg K14 ) med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeg har imidlertid både før og  etter febr 2014  registrert  gjentatte, grove avvik i: 

Teknisk kompetanse / oversikt manglende 

| Juridisk kompetanse / oversikt manglende 

Uakseptabel lang behandlingstid   sammenlignet med det kommunen har opplyst KU. 

Behandlingsfrister  overholdes ikke 

Grov forskjellsbehandling.  Noen saker behandles, andre sammenlignbare ikke.  

Tilfeldig saksbehandling.   Nær identiske tilfeller får forskjellig utfall. 

Saksbehandling / tid  avhenger av saksbehandler / bytte av saksbehandler? 

Kontinuitet  mangler  i saksbehandlingen 

Tvangsmulkt / Pålegg / Tidsfrister Vedtak satt av SK følges ikke opp /glemmes. 

”Horisontal” informasjon   i teknisk etat virker mangelfull. 

Dokumenter unndras offentlighet  ved uhjemlet bruk av ”Offl. §13, jfr. Fvl. §13” 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Det kan se ut som om hemmelighold av  ulovlighetssaker er en  vesentlig del av  kommunens 

saksbehandling og at data for å kunne sammenlikne U-U3 saksbehandling heller ikke ”tåler” innsyn  

Jeg vil tilslutt presisere overfor ROKU at mitt  brev her er konsentrert om å vise uoverenstemmelsene 

mellom ”flom”-adresser og de opplysningene kommunen har gitt ROKU. Som listen over viser er der 

imidlertid mange andre alvorlige ankepunkter på SKs U-håndtering.  De få adresse-eksemplene i pkt 3. 

viser dette. 

Kommunen hevder at saker prioriteres. Videre er ingen saker pr dd registrert som ”mulige ulovligheter”. 

Dette betyr at kommunen har vurdert og  kategorisert samtlige, - og derfor har oversikt over alle 

brannfarlige (bo)enheter/rom og alle ulovlige boenheter/”rom for varig opphold” som ligger i flomsonen. 

Videre betyr det at alle boliger er vurdert etter U-U3 tabellen oppgitt til ROKU (Fig 1).  

At U3-saker blir liggende ubehandlet i flere år, må derfor være et helt bevisst valg fra kommunens side. 

Ber  ROKU vurdere dagens avviksbehandling  av ”FLOM”-saker og SKs brev , vedlegg K10.1  

Det er bedre å ha system I rotet, enn rot I systemet. 



9. AVSLUTNING

Jeg har tidligere etterlyst data for sammenhengen mellom en konkret oppgitt U-adresse og  

U-alvorlighetskravet satt av kommunen ( vedlegg K14). Jeg har også bedt om enklere sammenstillinger, 

For eksempel, - ”alle av kategori U3”. Alle slike forespørsler er besvart med taushet. 

Kommunen praktiserer her en grunnleggende  nonsjalanse overfor elementær kommunal  forvaltning av 

både Forvaltnings-  og  Offentlighetsloven. 

SK oppgir at de mangler data-verktøy som enkelt sammenstiller data / utplukk ( se vedlegg K14 / vedl 1). 

Her må da SK internt bedrive en form for uforståelig/ukontrollerbar  manuell sortering av U-U3 saker, 

under dekke av at systemet fungerer.  For å  ”pynte” på et  resultat. Og kommunen sies å ha oversikt. 

: 

Kommunen hevder at alle saker er kategorisert i U1-U3 pr dd. 

Jeg viser at der er 39 U3-FLOM-adresser som kommunen ikke har gjort rede for. 

Eller enda verre. De er ”grundig vurdert” og ført opp som  U2-kategori. 

Forlat dem ikke hva de gjør, for de vet hva de gjør. 

Og vet de det ikke, har de ingenting der å gjøre. 

Med hilsen 
Rolf Scheen 
Sendes kun som mail 

Vedlegg K10 . Utklipp fra KUs  innkalling til møte 24.11.2014, sak 45/2014 og kommunens brev.  

Vedlegg K11 Utsorterte U-adresser fra min totale liste med  saker.  

Vedlegg K12 Dokumentoversikt ( med datoer ) for adresser (i K11).  Utklipp fra SKs hjemmesider pr 19.12. 

Vedlegg K13 Inges gate 32 B.  Purrebrev  dok 10/533-5, 29.10.2014 

------------------- 

Vedlegg K14 – Klage til FMOA 23.10.2014 på  SKs avslag ( SK svarer ikke ) 

på innsynskrav  07.09.2014 - 2014 ,  dok 2014/161-106, journalført 8.9.2014 

Med kopi til : Kontrollutvalget og Skedsmo kommune/ S. Sande 

Vedr.:  SKEDSMO KOMMUNE HAR UTEN BEGRUNNELSE AVSLÅTT MITT INNSYNSKRAV 

i   KOMMUNENS  OPPFØLGINGSRUTINER  AV  EN ENKELT ULOVLIG  BYGGESAK: 

”KATEGORISERING AV ULOVLIGHETER”  av  ASAKTOPPEN 6AB  (A-01) 

Helt til slutt i vedlegg K14  (vedlegg 3 i klagen )  fulgte en liste på 318 ”U”-adresser/saker 

------------------------------------------------ 



VEDLEGG K10  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VEDLEGG K10.1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VEDLEGG K11     T=terreng, kj= kjellergulv   Utvendig (ca) terrenghøyde (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Baglergata 25 cc 106.1 T 

2. Bjerkealleen 29  cc 105.3 T 

3. Bjørnsons gate 49 cc 106.2 T 

4. Bjørnsons gate 65 cc 105.0 kj cc 106.8 T 

5. Depotgata 11 ny 15.08.14   14/8413-1 cc 105.3 T 

6. Elvegata 25 cc 105.3 T 

7. Inges gate 32 B  cc 105.9 T 

8. K M Nordangers vei 5 cc 104.8 T 

9. Kirkegata 15 A B cc 106.1 T 

10.. Kjellergata 2A B cc 105.8 T 

11.. Kjellergata 6 B  cc 104.8 T 

12. Kjellergata 7 D cc 105.7 T 

13. Kjellergata 8 C cc 104.8 T 

14. Kjellergata 55 cc 105.7 T 

15. Leiv Eirikssons gate 2E   ny 11.09.14   -14/9285-1 cc 106.0 T 

16. Leiv Eirikssons gate 31   ny 27.01.14    avsluttet -4, 19.02.14

 kjellergulv  ca cc 105.1 kj cc 107.1 T 

17. Markveien 6 B cc 105.5 T 

18. Markveien 12 A cc 105.4 T 

19. --- Markveien 16 cc 105.6 T 

20. Nesgata 20 cc 106.2 T 

21. Odalsgata 52 cc 106.2 T 

22. Odalsgata 70 A cc 106.6 T 

23. Romeriksgata 70 A cc 105.4 T 

24. Romeriksgata 70 B cc 105.4 T 

25. Sigurds gate 27 cc 105.7 T 

26. Sigurds gate 35 A cc 105.7 T 

27.--- St Olavs gate 8 B cc 106.5 T 

28. St Olavs gate 23 cc 106.6 T 

29. St Olavs gate 25 A til/ver 25.04.14 cc 106.5 T 

30. St Olavs gate 26 A cc 106.5 T 

31. St Olavs gate 29 cc 106.3 T 

32. St Olavs gate 50 A cc 106.1 T 

33. St Olavs gate 54 B til/ver 25.02.14   brudd på flomkrav cc 106.3 T 

34. Svelleveien 1 til/ver 25.04.14 cc 104-104.2 kj     cc 105.9 T 

35. Svelleveien 3 til/ver 11.04.14  cc 105.8 T 

36. Svelleveien 9A til/ver 18.03.14 cc 105.3 T 

37. Svelleveien 22 C til/ver 07.02.14 cc 106.0 T 

38. Svelleveien 22G til/ver 11.04.14 cc 106.0 T 

39. Sørumsgata 22 til/ver 15.10.14 cc 106.6 T 

40. Sørumsgata 36 - cc 106.7 T 

41. Sørumsgata 41 cc 106.0 T 

42. Sørumsgata 67B til/ver 15.04.14 cc 106.2 T 

43. Sørumsgata 71B - cc 106.3 T 

44. Sørumsgata 78 ny  29.08.14   14/8925-1 cc 106.3 T 

45. Tomtegata 5A tillatelse  05.05.14 cc 105.5 T 

46. Vigernesgata 5A cc 106.0 T 

47. Voldgata 37A cc 106.4 T 

48. Voldgata 37C - cc 106.4 T 

49. Voldgata 40 - cc 106.5 T 

50. Westye Egebergs vei 5    til/ver 11.04.2014 cc 105.7 T 

51 . Øysteins gate 20 cc 106.6 T 

TOTALT 51  



VEDLEGG K12 

************************************************************************************ 

1. BAGLERGATA 25 

2. BJERKEALLEEN 29 

Kun  -1, -2 og -3  og den siste -23 

vist



3.  BJØRNSONS GATE 49 

 

Kun  -1 og de siste dok er vist. 

 
------------- 

 
--------------------------   

4.  BJØRNSONS GATE 65 

 

Kun -1 og  de siste dok > -14 er vist 

 
------------- 

 
--------------------------- 

5.  DEPOTGATA 11 

 

 



6. ELVEGATA 25

Kun -1 og  de siste dok vist. 

------------- 

-------------------------

7. INGES GATE 32B

8. K M NORDANGERS VEI 5



9. KIRKEGATA 15 A B

10. KJELLERGATA 2 A B

Kun -1 og-2  og de siste -20,-21 og -22 vist 

---------------- 

11. KJELLERGATA 6 B



12.  KJELLERGATA 7D 

 

 
13.  KJELLERGATA 8C 

 

 
14.  KJELLERGATA 55 

 

 

 
15.  LEIV EIRIKSSONS GATE 2E 

 

 



16. LEIV EIRIKSSONS GATE 31

17. MARKVEIEN 6B

18. MARKVEIEN 12 A



19.  MARKVEIEN 16 

 

 
20.  NESGATA 20 

 

 
21. ODALSGATA 52 

 

 



22.  ODALSGATA 70A 

 

23.  ROMERIKSGATA  70A 

 

 
24.  ROMERIKSGATA 70B 

 

 
------------------------- 



25. SIGURDS GATE 27

26. SIGURDS GATE 35A

27. ST OLAVS GATE 8 B

28. ST OLAVS GATE 23



29.  ST OLAVS GATE 25 A 

 

30.  ST OLAVS GATE 26 A 

 

 
31.  ST OLAVS GATE 29 

 

 

32.  ST OLAVS GATE 50A 

 

Kun -1 og siste vist 

 
--------------- 

 



33. ST OLAVS GATE 54B – tillatelse gitt 25.02.2014

34. SVELLEVEIEN 1 – til/ver 25.04.2014

35. SVELLEVEIEN 3



36. SVELLEVEIEN 9

37. SVELLEVEIEN 22C

-------------------------



38.  SVELLEVEIEN 22G 

 

 
39.  SØRUMSGATA 22 

 

 
40.  SØRUMSGATA 36 

 

 



41. SØRUMSGATA 41

2 stk  saker 

42. SØRUMSGATA 67B



43.  SØRUMSGATA 71 

 

 
44.  SØRUMSGATA 78 

 

 
45.  TOMTEGATA 5 A 

 

 

 



46.  VIGERNESGATA 5A 

 

 
47.  VOLDGATA 37 A 

 

 
48. VOLDGATA 37 C 

 

49.  VOLDGATA 40 

 

 



50. WESTYE EGEBERGS VEI 5

*********************** 

51. ØYSTEINS GATE 20

tot 51 stk



VEDLEGG - K13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROLF SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

 

SKEDSMO KOMMUNE, TEKNISK SEKTOR    Skedsmokorset 29.10.2014 

 

Kommunes ref.:  2010/5933 

Kopi: Steinar Sande,  Haakensen,  Kontrollutvalget 

 

Vedr.: 

PURRING på  U3-ULOVLIGHETSOPPFØLGING av 4  ÅR GAMMEL UBEHANDLET  SAK.  

 

 TOMANNSBOLIG ULOVLIG OMBYGD TIL 4-FIREMANNSBOLIG 

 i INGES GATE 32 B, gnr 82  bnr 136. 

  

INNLEDNING: 

 Boligen inneholder 2 ulovlige kjellerboenheter og  ligger i ”flomsonen” 

 Bekymringsmelding sendt kommunen 12.08.2010, - purring 08.11.2011. Ingen respons 

 Eiendommen scorer ”topp” i alle linjer i skjema:  -pkt 3.2.1 ”Kategorisering av ulovligheter”   

 Denne saken bryter med alt kommunen har oppgitt til Kontrollutvalget om saksbehandling. 

 
SAKSGANG: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TIDLIGERE SAKER PÅ EIENDOMMEN: 

 

1961  61/163  Byggeanmeldelse innsendt for 2-tomannsbolig.  

    Kjeller er vist som kjeller, med takhøyde 210. ( Vedl V5 )  

    +Boder og vaskerom  

 

04.mai 1977 370/77  Byggeanmeldelse på et tilbygg i 1ste etasje, 5x5= 25m
2  

( V6 ). 

 

05.10.93 3459/93 Søknad om tillatelse til et lite karnapp 

    Plantegning som fulgte med viser at ”tilbygg-stue” i 1ste etasje  

    tilhører 1ste etasje ( V6 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DENNE SAKEN: 

 

12.08.2010 10/5933-1 Bekymringsmelding sendt kommunen  ( V4 ) 

    En 75m
2  

boenhet i kjeller/1 etasje leies ut til  8000 kr/mnd. 

 

08.11.2011 10/5933-4 Purring sendt kommunen – fortsatt ubesvart 

 

12.03.2014 -  To boenheter averteres til utleie på FINN.no ( V1-V3 ) 

     80 m
2
 i           2dre etasje ( V3 ) 9700 kr/mnd 

     60m
2
 i del av 1ste etasje ( V2 )   7500 kr/mnd  

 

11.08.2014    -  Salgsannonse på ”4-firemannsbolig”, - HOME eiendomsmegler ( V8 ) 

    2 kjellerboenheter, se V8.1     

 

15.09.2014 -  En 75m
2 
boenhet i kjeller/1 etasje utleid ( V9 ) til 8500 kr/mnd. 

 

28.10.2014   Eiendommen solgt. (vedlegg V10 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



Viser til NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJONS REVISJONSRAPPORT 

RUTINER FOR OPPFØLGING AV TIPS OM ULOVLIG BRUK AV EIENDOM, FEBRUAR 2014 

 Og skjema:  - pkt 3.2.1 ”Kategorisering av ulovligheter” 

Denne eiendommen besitter følgende ”egenskaper”: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Flom Eiendommen ligger i flomsonen  med omkringliggende  terreng ca 106.0

2. Tomtestørrelse på 629 m
2

3. P-plasser, -  ikke dekning

4. Kun 1-en rømningsvei fra hver kjellerboenhet. (V8.1)

5. Utsyn, lys og vindu i kjeller - mangler

6. Branncelle, oppdeling – ikke dokumentert

7. Takhøyde i kjeller i hovedbygget fra 1961 ( V5 )  er på tegning vist lik 210

8. Ombygget tomannsbolig til fire-mannsbolig ( Se annonse 11.08.2014,  V8 )

9. Bruk av boligen. 17 personer hadde pr 13 mars 2014  telefonadressen  Igt32B ( V7 )

10. Korrekte skatter, gebyrer og avgifter til stat og kommune er ikke betalt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eiendommen er et av de verste eksempler på samlet overtramp.  

Kommunen bør ikke unnskylde seg med at saksbehandler(e) har sluttet, eller at saken er fra 2010-11. 

Dette bør der være faste rutiner på. 



ULOVLIGE LEIEINNTEKTER Bare fra aug 2010 frem til i dag kan de 2-to ulovlige 

kjellerboenhetene ha akkumulert inntekter på  720 000 kr 

LEIEINNTEKTER - 1+2 etg 2etg   9700kr/mnd 

1 etg   7500kr/mnd  

På 4 år 700 - 800.000kr 

På 4 år kan dette samlet ha gitt utleieinntekter på 1.4 -1.5 mill kr, som skal ha vært beskattet. 

KRAV TIL KOMMUNEN 

Denne eiendommen er vist solgt pr 28.okt 2014 gjennom HOME eiendomsmekling.(V10) 

På tide at kommunen behandler saken slik at det ikke blir ny kjøper som ”har kjøpt katta i sekken” 

Ber også om at kommunen sender direkte brev/kopi til mekler. 

Kommunens reaksjon hittil: 

Med hilsen 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail.  

Vedlegg V1-10 fremgår av brevteksten  over



Vedlegg V1 – FINNno- utklipp  13 mars 2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 



VEDLEGG V2 – finnannonse 47203162,  13 mars 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VEDLEGG V3- finnannonse 47202960, - 13 mars 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 



  
 

Utleid pr 30 mars 2014 

 



Vedlegg V4 fra 16 aug. 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fra annonsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fra annonsen 

------------------------------------------------------------------------------- 



Vedlegg V5 – byggsøknad 1961.   -  Takhøyde i kjeller 210 

 



Vedlegg V6 

Ingen trapp til kjeller i ”tilbygg”. Tilbygget er åpent inn mot ”stue” i 1ste etasje 



Vedlegg V7  Antall tlf tilknyttet Igt32B pr  13.mars 2014 



Vedlegg V8   FINNannonse 11 aug 2014 

 

 



 

 







 

 



V8.1 KJELLER. To boenheter.  Hver boenhet har kun 1-en rømningsvei fra kjeller 



V8.2 2dre etasje 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

V8.3 1 ETASJE 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



V8.4  Bilder fra salgsannonsen 





      
 

 
Utvendig nedgang til kjeller 



“Kjellervindu” 



Vedlegg V9   FINN  15 septenber 2014 - UTLEID 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedlegg V10 Eiendommen solgt pr 28 okt.2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VEDLEGG K14 
ROLF SCHEEN  

Haugenlia 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

Til: FYLKESMANNEN i OSLO og AKERSHUS    23.10.2014 

fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

FMOAs ref.: 2014/nytt saksnummer 

Kopi: Kontrollutvalget / Moengen 

Kopi:  Skedsmo kommune:  postmottak@skedsmo.kommune.no,  steinars@skedsmo.kommune.no 

helhaak@skedsmo.kommune.no,  EliGad@skedsmo.kommune.no 

Vedr.:  SKEDSMO KOMMUNE HAR UTEN BEGRUNNELSE AVSLÅTT MITT INNSYNSKRAV  

i   KOMMUNENS  OPPFØLGINGSRUTINER  AV  EN ENKELT ULOVLIG  BYGGESAK: 

”KATEGORISERING AV ULOVLIGHETER”  av  ASAKTOPPEN 6AB  (A-01) 

INNLEDNING. 

Kontrollutvalget (KU) kom i febr 2014 med en revisjonsrapport  vedr. Skedsmo kommune (SK). 
”RUTINER FOR OPPFØLGING AV TIPS OM ULOVLIG BRUK AV EIENDOM”  

Kommunen informerte KU at SK registrerte alle ulovligheter under (U), U1, U2 eller U3. 

SK opplyste videre at der var etablert faste rutiner,  KUs -pkt 3.2.2 Prosedure og oppfølging: 

Sitat:   ”I punkt 5 fremgår at prioriterte saker skal videreføres umiddelbart. Det fremgår  av intervju 

12.12.2013 at med prioriterte saker menes U2 og U3. Videreføring innebærer at saken umiddelbart får en 

saksbehandler og behandling igangsettes.”  Sitat slutt 

Jeg har imidlertid både før og  etter febr 2014  registrert  gjentatte, grove avvik i: 

Teknisk kompetanse / oversikt manglende 

| Juridisk kompetanse / oversikt manglende 

Uakseptabel lang behandlingstid   sammenlignet med det kommunen har opplyst KU. 

Behandlingsfrister  overholdes ikke 

Grov forskjellsbehandling.  Noen saker behandles, andre sammenlignbare ikke.  

Tilfeldig saksbehandling.   Nær identiske tilfeller får forskjellig utfall. 

Saksbehandling / tid  avhenger av saksbehandler / bytte av saksbehandler? 

Kontinuitet  mangler  i saksbehandlingen 

Tvangsmulkt / Pålegg / Tidsfrister Vedtak satt av SK følges ikke opp /glemmes. 

”Horisontal” informasjon   i teknisk etat virker mangelfull. 

Dokumenter unndras offentlighet  ved uhjemlet bruk av ”Offl. §13, jfr. Fvl. §13” 

KRONOLOGI. 

For å få oversikt over dagens saksgang ba jeg om et samlet enkelt innsyn i sakene. (DEL1 nedenfor) 

En liste med hvilke eiendommer som var registrert med hvilken ulovlighetskategori og når. 

Dette viste seg å være et uoverstigelig oppgave for kommunen  å besvare.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEL1 – INNSYN SAMLET (FMOA 14/9382-) 

12.04.2014 Innsynskrav til SK (14/161-57), se FMOA 14/9382-1, – se Vedlegg A01>vedlegg1 

10.06.2014 Klager til FMOA se FMOA 14/9382-3 

25.06.2014 Avslag fra SK etter 2 ½ mnd se FMOA 14/9382-6, sitat: 
”Vi har ingen systemer som effektivt kan generere en slik sammenstilling fra databaser 

som Scheen etterspør, og vi kan heller ikke bruke store resurser på å manuelt produsere 

en slik for å imøtekomme hans spesielle behov.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:fmoapostmottak@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@skedsmo.kommune.no
mailto:steinars@skedsmo.kommune.no
mailto:helhaak@skedsmo.kommune.no


At det i tillegg tar kommunen 2 ½ mnd  å  avslå et innsynskrav  er grovt kritikkverdig 



 Jeg forenklet derfor oppgaven ytterligere for kommunen ( i DEL2 nedenfor ) 

Ba om innsyn i en utskrift/utsortering fra postjournalen, kun med dokument i kategori U3.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 DEL2 – innsyn i ”ALLE ULOVLIGHETSSAKER I SAMME U3-KATEGORI”   
 (FMOA 14/13934-. Se Vedlegg UL3, 14/9382-10 ) 

  

 02.06.2014 Innsynskrav sendt SK   se Vedlegg UL3>Vedlegg1 

 11.07.2014 Klage sendt FMOA   FMOA    14/13934-1 

 28.09.2014 purrer FMOA    se Vedlegg UL3  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Det er nå gått 4 ½ mnd med 2 purringer gjennom FMOA – uten svar fra kommunen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DENNE  KLAGEN – DEL3 - INNSYN I ENKELTSAK  
  

 Oppgaven til SK er nå forenklet nesten til det banale. Ba om innsyn i en enkelt sak. 

 

 Jeg ba SK om innsyn i ASAKTOPPEN 6AB  07.09.2014 ( SK 14/161-106 ), vedlegg A01 

 Purret SK for manglende saksbehandling    29.09.2014 ( SK 14/161-145 ), vedlegg P01  

 

 Intet svar er mottatt på 1 ½ mnd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVSLUTNING 

 I ”vedlegg A01>vedlegg 3” listes opp noe over 300 adresser / ulovlighetssaker. Hver sak er unik.  

Innsynskrav i hver enkelt av disse sakene vil bli sendt (er allerede sendt)  kommunen.   

 Klage på manglende innsyn i disse enkeltsakene vil etter en tid uunngåelig havne hos FMOA. 

 

 

Jeg ber Fylkesmannen behandle denne klagen som overordnet forvaltningsorgan  (offl §32).  

 

 

Med hilsen 

 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail     

 

 

Vedlegg UL3:  28.09.2014   Innsynkrav på U3-ulovligheter innklages for 2dre gang til FMOA  

  11.07.2014 Avslag på innsynskravet innklages til FMOA   

  02.06.2014   Innsynskrav til kommunen 

 

Vedlegg A01 07.09.2014 Innsynskrav i 1-en konkret ulovlighetssak, Asaktoppen 6AB 

12.04.2014 Vedlegg 1               Innsynskrav i en samlet oversikt  

  Vedlegg 3 318  ”ulovlighets”-adresser notert 

 

Vedlegg P01 28.09.2014 Purring etter 3-tre uker på ubehandlet innsynkrav i  ulovlighetssak (A01 – Asaktoppen 6AB) 



VEDLEGG  UL3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ROLF SCHEEN  

Haugenlia 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

Til: FYLKESMANNEN i OSLO og AKERSHUS    28.09.2014 

fmoapostmottak@fylkesmannen.no  

FMOAs ref.: 2014/13934 

Vedr.:  

INNKLAGER SKEDSMO KOMMUNE for BRUDD PÅ OFFENTLIGHETSLOVEN 

ved IKKE Å HA BEHANDLET DETTE INNSYNSKRAVET på 3 ½ MÅNEDER: 

”BER OM EN SAMMENSTILLING / INNSYN fra KOMMUNENs  SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 

av ALLE  DOKUMENT I BYGGSAKER  REGISTRERT med U3-ALVORLIGHETSGRAD. ” 

Sendte Skedsmo kommune innsynskravet 2.06.2014 ( se vedlegg her) 

Brevet er registrert hos kommunen som dok 14/161-70.  

Intet skjedde. 

Oversendte klage til FMOA  11.07.2014   ( FMOAs 14/13934-1) inklusiv vedlegg . 

FMOA videresendte klagen til kommunen. ( FMOAs 14/13934-2) 

Deretter har intet skjedd på 2 ½ mnd. 

Jeg ber Fylkesmannen foreta oppfølging av klagebehandlingen som overordnet forvaltningsorgan  (offl §32). 

Min klage baserer seg bla på 

offl §6  Forbod mot forskjellsbehandling 

offl §9 Rett til å krevje innsyn i ei sammenstilling frå databasar 

Med hilsen 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail    

Vedlegg 1:   Tidligere dok i saken 

mailto:fmoapostmottak@fylkesmannen.no


VEDLEGG   (i UL3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ROLF SCHEEN  

Haugenlia 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

Til: FYLKESMANNEN i OSLO og AKERSHUS    11.07.2014 

fmoapostmottak@fylkesmannen.no  

Vedr.:  

INNKLAGER SKEDSMO KOMMUNE for BRUDD PÅ OFFENTLIGHETSLOVEN 

ved IKKE Å HA BEHANDLET MITT KRAV: 

”BER OM EN SAMMENSTILLING / INNSYN fra KOMMUNENs  SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 

av ALLE  DOKUMENT I BYGGSAKER  REGISTRERT med U3-ALVORLIGHETSGRAD. ” 

Brevet til kommunen vedlegges her, vedlegg1.   

Sendte Skedsmo kommune innsynskravet 2.06.2014. Brevet er registrert hos kommunen som dok 14/161-70. 

Jeg etterspør i dette brevet  delvis samme type informasjon som kommunen tidligere har gitt Kontrollutvalget. 

Viser for øvrig til  KUs rapport (vedlegg2), pkt 3.2 ”Kommunens system og rutiner for ulovlighetsoppfølging” 

”Sakene er registrert i sakbehandlersystemet eOhorte. Det er tatt i bruk funksjon i ePhorte for 

oppfølging av saker (OBS-dato) og det er tilrettelagt for søkemuligheter og rapporter” 

Intet svar er mottatt fra kommunen på 5-fem uker. 

Jeg ber Fylkesmannen foreta klagebehandling som overordnet forvaltningsorgan  (offl §32). 

Min klage baserer seg bla på 

offl §6  Forbod mot forskjellsbehandling 

offl §9 Rett til å krevje innsyn i ei sammenstilling frå databasar 

Med hilsen 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail    

Vedlegg 1:   Innsynskrav sendt Skedsmo Kommune i brev 2.06.2014. 

mailto:fmoapostmottak@fylkesmannen.no


VEDLEGG 1 ( i UL3) 

ROLF SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

SKEDSMO KOMMUNE, SENTRALARKIVET Skedsmokorset 02.06.2014 

Vedr.: BER OM EN SAMMENSTILLING / INNSYN fra KOMMUNENs  SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 

av ALLE  DOKUMENT I BYGGSAKER  REGISTRERT med U3-ALVORLIGHETSGRAD. 

Viser til offl §9  ”Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar ” 

INNLEDNING. 

Nedre Romerike Distriktsrevisjon har levert en rapport datert febr. 2014 hvor der bl a står: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alle ( tips om ) ulovligheter  skal være registrert i arkivet med alvorlighetsgrad U, U1, U2 eller U3 

INNSYNSKRAV 

Ber om særutskrift av postjournal  hvor kun dokument med alvorlighetsgrad U3 er med, eks: 

Utplukket skal være fra tidsrommet  2008 frem til dags dato 

Særutskriften ønskes oversendt på mail som filvedlegg. 

(Jeg vil for øvrig presisere at innsynskravet  12/161-57 av 12.4.2014 er uendret.) 

Med hilsen  

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail   



VEDLEGG P01 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ROLF SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

SKEDSMO KOMMUNE, TEKNISK SEKTOR Skedsmokorset  28.09.2014 

Kopi: Kontrollutvalget, Skedsmo kommune: S. Sande 

Vedr.: PURRING PÅ  3-UKERS UBESVART INNSYNSKRAV (A-01) 

INNSYNSKRAV  i   KOMMUNENS ULOVLIGHETSOPPFØLGING  AV BYGGESAK. 

”KATEGORISERING AV ULOVLIGHETER”  av  ASAKTOPPEN 6AB  (A-01) 

 - registrert 8.9.2014 hos kommunen som  dok 2014/161-106 

Intet svar fra kommunen. 

Jeg oppfatter dette som avslag og ber om  

nærmere skriftlig svar på hva avslaget bygger på, knfr Offl § 31 første avsnitt. 

Ber også om ”nærare  grunngjeving” etter Offl.§31, andre avsnitt.  

Ber om skriftlig svar innen 2-to uker, før jeg eventuelt tar saken videre etter Offl. §32. 

Med hilsen 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail.  



 VEDLEGG A01 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROLF SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

SKEDSMO KOMMUNE, TEKNISK SEKTOR  Skedsmokorset  07.09.2014 

Kopi: Kontrollutvalget,  Skedsmo kommune: S. Sande 

Vedr.: INNSYNSKRAV  i   KOMMUNENS ULOVLIGHETSOPPFØLGING  AV BYGGESAK. 

”KATEGORISERING AV ULOVLIGHETER”  av  ASAKTOPPEN 6AB  (A-01) 

INNLEDNING. 

Kontrollutvalget kom i febr 2014 med en revisjonsrapport  vedr. Skedsmo kommune. 
”RUTINER FOR OPPFØLGING AV TIPS OM ULOVLIG BRUK AV EIENDOM”  

DENNE SAKEN 

Viser til tidligere innsynskrav 12.04.2014 , vedlegg 1. (2014/161-57 ) 

2 ½ mnd senere ( 25.06.2014 ) avslo kommunen innsynskravet med flg begrunnelse, vedlegg 2. 

”Vi har ingen systemer som effektivt kan generere en slik sammenstilling 

fra databaser som Scheen etterspør, ” 

”og vi kan heller ikke bruke store resurser på å manuelt produsere en slik for 

 å imøtekomme hans spesielle behov.” 

Kommunen begrunner avslaget med: 

1. Mangler system ( program ) for generering av slike utvalg/rapporter.

2. Resursene for å produsere  det etterspurte blir for store.

Jeg har over tid  opparbeidet meg en egen avviksliste (vedlegg 3) som pr dd inneholder ca 318 adresser. 

Enkeldata fra denne viser at det er mer eller mindre tilfeldig hvordan for eksempel U3-ulovligheter 

behandles i kommunen. Behandlingen av disse skulle jo nærmest gå ”på skinner” 

Likevel er der gamle U2/U3-saker som fortsatt er ubehandlet, flere år etter første tips.  

Dette er kamuflert i kommunens saksbehandling. Jeg kaller det grov forskjellsbehandling. 

Jeg kan  heller ikke la være å trekke samme konklusjon for U, U1 og U2-ulovligheter 

Hvem / Hva / Hvor svikter (i) systemet? 



For å gjøre arbeidet enklere for kommunen går jeg over til KUN å be om innsyn på 1-en adresse ad 

gangen.  Innsynskravet i dette brevet gjelder derfor  kun for blåmerket linje nedenfor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A-nr A-ADRESSE A-gnr/bnr A-sak 

01 ASAKTOPPEN 6AB 8/135 2012/4500 

02 ASAKVEIEN 13  81/1601 2010/6248 

03 BAGLERGATA 25   81/995 2010/8070 

04 BAKKEVEIEN 2B  77/1247 2011/6913 

05 BAKKEVEIEN 8  77/660 2010/9173 

06 BERGLIVEIEN 25B 45/61 2011/5933 

07 BERGLIVEIEN 29  45/59 2010/4535 

08 BERGLIVEIEN 43  45/52 2011/6325 

09 BERGVEIEN 19  75/181 2014/4831 

Saksnummer i ”A-sak”-kolonne  kan  være feil 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

For A-01 ADRESSEN ( blåmerket )  ber jeg om innsyn i flg opplysninger. 

1. Har ADRESSEN vært registrert i kommunens ”ulovlighetsoppfølging” ? ( svar ja/nei )

2.A)  Dersom svaret er ”ja”: 

ber jeg om svar på: 

Dato innført i U-Registrert eks. 11.11.2011 

Oppført med ulovlighetskategori U, U1, U2 eller U3 

Avsluttet? Avslutningsdato dersom saken er avsluttet. 

     2.B) Dersom svaret er ”nei”. 

Ber jeg om innsyn ( papirkopi) i alle dokumenter i adressens ”A-sak”, inklusiv vedlegg. 

Videre ber jeg da om innsyn (papirkopi ) av  GODKJENTE tegninger av  boligens 

kjeller, 1, 2 og loft  - i både snitt og plan. 

     3. Dersom svar ikke er mottatt innen 1 uke anser jeg dette som avslag og ber om nærmere 

svar på hva avslaget bygger på, knfr Offl § 31 første avsnitt, - og ber også samtidig om ”nærare 

grunngjeving” etter Offl.§31, andre avsnitt. 

Med hilsen 

Rolf Scheen 
Sendes kun som e-mail.  

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Innsynskrav 2014/161-57 12.04.2014 

Vedlegg 2 SKs avslag 25.06.2014 

Vedlegg 3 Egen ulovlighetsliste pr 07.09.2014 



Vedlegg 1 (til A01) 
ROLF SCHEEN 

HAUGENLIA 16 

2020 SKEDSMOKORSET 

SKEDSMO KOMMUNE, TEKNISK SEKTOR Skedsmokorset 12.04.2014 

Kopi: Kontrollutvalget  

Vedr.: INNSYNSKRAV 

 I SKEDSMO KOMMUNEs ULOVLIGHETSOPPFØLGING  AV BYGGSAKER. 

Viser til offl §9  ”Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar ” 

INNLEDNING. 

Nedre Romerike Distriktsrevisjon har levert en rapport datert febr. 2014: 

”RUTINER FOR OPPFØLGING AV TIPS OM ULOVLIG BRUK AV EIENDOM” 

Kontrollutvalget (KU)  baserte rapporten på opplysninger fra kommunen, her samlet i tabellform: 

3.2  Kommunens system og rutiner for ulovlighetsoppfølging 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INNSYNSKRAV 
Ber om følgende 2-to sammenstillinger: 

1. En linjeoversikt  pr brevdato, eller senere. (Tilsvarende ”statuslinjen 21.01.14” over.)

2. En komplett liste (1 linje pr adresse) over U-kategoriserte saker som minimum oppgir:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse    Oppognedveien 123 

Saksnr      12/3456- 

Dato U-Registrert 11.11.2011 

(i) Ulovlighetskategori U, U1, U2 eller U3 

Avsluttet Dato dersom saken er avsluttet. 

EKSEMPEL 

Adresse Sak Dato U-Reg U-kat Avsluttet 

BUEGATA 18  10/4567- 03.06.2010 U3 24.11.2011 

STORGATA 66 10/9174- 10.12.2010 U3 - 

SVELLEVEIEN 1 11/7016- 28.09.2011 U3 - 

Antall adresser under pkt 2 skal være lik antallet oppgitt under ”Totalt” i pkt 1. 

Med hilsen  

Rolf Scheen Sendes kun som e-mail 



Vedlegg 2 (til A01) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Vedlegg 3 (til A01) 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

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

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 25.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 46/14 – 48/14.

2. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 1/15 – 7/15.

3. Oversikt over saker til behandling 2015

4. Skatteinngang desember 2014 og januar 2015.

5. Revisors taushetsplikt er endret samt utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter, brev fra

KMD 19.12.14.

6. Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal RRi.

7. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Fylkesmannens tilsynsrapport om Introduksjonsloven Skedsmo kommune 2014 finner dere her: 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Barnehager%20og%20oppl%c3%a

6ring/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport_Introduksjonsloven_Skedsmo%20kommune_2014.pdf?epsla

nguage=nb  

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av 

kontrollutvalg og kontrollutvalgsekretariat i kommunene. Siktemålet med evalueringen er å styrke 

kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen. Rapporten tegner et 

bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte. Kort 

fortalt har kontrollutvalgene vesentlig betydning for kommunenes egenkontroll, sekretariatene 

bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har en vesentlig 

innvirkning på læring og forbedring i kommunene. 

Rapporten er tilgjengelig vi denne linken: 

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-

kontrollsekretariat/id2358396/?regj_oss=10  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Barnehager%20og%20oppl%c3%a6ring/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport_Introduksjonsloven_Skedsmo%20kommune_2014.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Barnehager%20og%20oppl%c3%a6ring/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport_Introduksjonsloven_Skedsmo%20kommune_2014.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Barnehager%20og%20oppl%c3%a6ring/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport_Introduksjonsloven_Skedsmo%20kommune_2014.pdf?epslanguage=nb
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/?regj_oss=10
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/?regj_oss=10


Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

46 24.11.2014 24.11.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Protokoll 422.5.4

47 28.11.2014 28.11.2014 x Ordfører Særutskrift sak 47 422.5.5

48 18.12.2014 18.12.2014 x Rådmannen Innkalling til møtet i februar 422.5.3

Referert i møtet 23.2.15

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo
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Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

1 4.1.15 4.1.15 x Scheen Henvendelse til kontrollutvalget ang. 
registrering av flomsaker 

422.5.1 

2 13.1.15 13.1.15 X Kemneren Skatteinngang desember 2014 422.5.1 

3 21.1.14 21.1.14 X RRi Kvartalsrapport 3. og 4. kvartal 422.5.1 

4 3.2.15 3.2.15 X Kemneren Skatteinngang januar 2015 422.5.1 

5 10.2.15 10.2.15 X Rådmannen Rapportering til Fylkesmannen Barnevern 422.5.1 

6 x Rådmannen Notat om tips og varsler 422.5.1 

7 17.2.15 17.2.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, RRi 

Innkalling 422.5.1 

8 17.2.15 17.2.15 X Skatteetaten skatt Øst Kontrollrapport 2014 vedr 
skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Februar 2015 

Oversikt over saker til behandling 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

25. februar
Formannskapssalen 

 Årsmelding 2014.

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling.

 Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet, og

ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år. (pr

30.6 og 31.12).

 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter utsatt sak

37/14. Utvalget ønsker i denne forbindelse å oppsummere hva utvalget

har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko og

vesentlighetsvurdering.

 Notat om fond – bestilling.

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014.

 Henvendelse fra R Scheen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

11. mai  Årsregnskap og årsberetning 2014,

 kontrollutvalget følger opp at strykningsreglene i forskriften følges opp

ved årsregnskapet 2014, ref num brev  nr. 6 og sak 15/14.

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri ferdigstilles
april/mai 2015.

 Rapportering fra revisjonen

 Referater, orienteringer og diskusjoner..

15. juni  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi,
drift og vedlikehold. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til junimøtet
2015. – sak 27/14.

 Forslag til prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt – forebygging barn

og unges helse.

 Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

Vedlegg 3 sak 9/15
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Møte Saker 

16. september

kl 16 – 19 

Møterom Sørum i 1. 

etg. Fløy mot P-plass. 

Der er det plass til 18 

personer. 

 Oppfølging av rapporten Bosetting og introduksjonsordning for
flyktninger med fokus på resultatoppnåelse

 Orientering fra rådmannen om utviklingen i Barnevernet.

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

26. oktober  Velkommen til nytt kontrollutvalg.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

23. november  Årsplan 2016.

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

2016  Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

(gis på første møte).

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 2 468 955 4 050 000 2 706 607 418 672 756 428 800 000 413 870 892 

Avvik i kroner -1 581 045 -237 652 -10 127 244 4 801 864 

Avvik i prosent -39,0 % -8,8 % -2,4 % 1,2 % 

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

Skatteinngang 1 621 782 2 790 000 1 643 910 273 412 640 271 546 000 280 843 872 

Avvik i kroner -1 168 218 -22 128 1 866 640 -7 431 232 

Avvik i prosent -41,9 % -1,3 % 0,7 % -2,6 % 

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

Skatteinngang 2 595 140 5 700 000 2 673 543 602 308 474 600 101 000 577 039 259 

Avvik i kroner -3 104 860 -78 403 2 207 474 25 269 215 

Avvik i prosent -54,5 % -2,9 % 0,4 % 4,4 % 

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

Skatteinngang 7 013 997 12 600 000 8 676 154 1 334 508 662 1 335 700 000 1 301 499 031 

Avvik i kroner -5 586 003 -1 662 157 -1 191 338 33 009 631 

Avvik i prosent -44,3 % -19,2 % -0,1 % 2,5 % 

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

Skatteinngang 2 177 170 4 000 000 2 420 975 421 597 350 422 583 000 405 379 874 

Avvik i kroner -1 822 830 -243 805 -985 650 16 217 476 

Avvik i prosent -45,6 % -10,1 % -0,2 % 4,0 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 466 163 2 766 749 2 108 156 466 749 

Gebyr inkasso 73 449 436 774 320 833 86 774 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 254 650 944 

Hittil i år 2 160 20 673 873 700 3 749 679 81% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 219 46 473 430 14 757 522 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang desember 2014 
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Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,3 100,0 94,4 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,3 99,8 93,1 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 92,0 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 93,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,3 100,0 95,2 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 99,0 % 99,9 % 93,1 % 99,8 % 98,9 % 

0229 Enebakk 97,0 99,9 88,7 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 98,3 99,9 90,6 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 89,2 99,9 99,2 

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 586 805 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt 73 030 644 239 186 362 35 465 838 120 379 198 7 511 672 

Mål i kroner 73 270 400 239 011 949 34 955 729 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet 239 756 -174 413 -510 109 -291 593 54 551 

Ubetalte krav 1 280 106 64 838 2 399 357 69 754 169 773 

I Konkursbo 145 304 20 492 630 904 4 039 0 

Aktiv restanse 1 134 802 44 326 1 447 049 53 040 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 765 572 133 248 770 9 622 248 

Innbetalt 72 955 383 265 281 096 50 995 798 132 720 027 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 430 489 50 931 982 132 849 024 9 477 914 

Kr igjen til målet 212 709 149 393 -63 816 128 997 -95 050 

Ubetalte krav 1 251 607 415 089 3 769 774 528 743 49 284 

I Konkursbo 374 302 353 601 955 249 215 470 194 

Aktiv restanse 877 305 61 410 2 814 094 9 493 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 229 426 3 251 138 665 172 309 393 1 542 603 299 115 804 384 

Innbetalt 224 692 695 3 249 230 704 158 433 564 1 539 466 891 114 555 992 

Mål i kroner 223 062 214 3 247 887 526 160 247 735 1 537 975 489 114 067 318 

Kr igjen til målet -1 630 481 -1 343 178 1 814 171 -1 491 402 -488 674 

Ubetalte krav 1 536 731 1 907 961 13 875 829 3 136 408 1 248 392 

I Konkursbo 171 340 1 237 628 993 496 1 905 138 451 909 

Aktiv restanse 1 365 367 524 228 12 700 421 439 120 266 798 

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 567 435 56 979 606 260 014 844 27 449 858 

Innbetalt 93 116 888 514 019 116 53 034 427 258 522 081 27 046 774 

Mål i kroner 92 834 242 515 051 868 52 991 034 259 234 799 27 038 110 

Kr igjen til målet -282 646 1 032 752 -43 393 712 718 -8 664 

Ubetalte krav 1 035 487 1 548 319 3 945 179 1 492 763 403 084 

I Konkursbo 6 300 991 365 646 079 978 932 200 

Aktiv restanse 1 029 159 507 520 3 283 890 326 710 200 

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 69 125 987 469 852 947 39 201 507 

Innbetalt 120 079 380 958 438 761 65 818 195 469 086 795 38 945 177 

Mål i kroner 119 293 042 957 899 981 64 287 168 468 443 388 38 613 484 

Kr igjen til målet -786 338 -538 780 -1 531 027 -643 407 -331 693 

Ubetalte krav 907 478 420 079 3 307 792 766 152 256 330 

I Konkursbo 54 928 201 885 292 887 544 309 1 256 

Aktiv restanse 852 538 215 895 2 959 211 90 399 219 782 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 55 538 498 56 750 000 52 993 362 55 538 498 56 750 000 52 993 362 

Avvik i kroner -1 211 502 2 545 136 -1 211 502 2 545 136 

Avvik i prosent -2,1 % 4,8 % -2,1 % 4,8 % 

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

Skatteinngang 37 886 861 37 725 000 36 194 463 37 886 861 37 725 000 36 194 463 

Avvik i kroner 161 861 1 692 398 161 861 1 692 398 

Avvik i prosent 0,4 % 4,7 % 0,4 % 4,7 % 

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

Skatteinngang 79 468 968 77 901 000 74 534 641 79 468 968 77 901 000 74 534 641 

Avvik i kroner 1 567 968 4 934 327 1 567 968 4 934 327 

Avvik i prosent 2,0 % 6,6 % 2,0 % 6,6 % 

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

Skatteinngang 173 720 875 176 700 000 168 952 077 173 720 875 176 700 000 168 952 077 

Avvik i kroner -2 979 125 4 768 798 -2 979 125 4 768 798 

Avvik i prosent -1,7 % 2,8 % -1,7 % 2,8 % 

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

Skatteinngang 53 308 821 54 100 000 51 671 596 53 308 821 54 100 000 51 671 596 

Avvik i kroner -791 179 1 637 225 -791 179 1 637 225 

Avvik i prosent -1,5 % 3,2 % -1,5 % 3,2 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 95 460 95 460 - - 

Gebyr inkasso 38 896 38 896 - - 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 196 1 094 778 

Hittil i år 196 1 094 779 142 562 085 - 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 215 4 - - 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang januar 2015 



Kommune FS 2014 FT 2014 RS 2013 AG 2014 Rest 2013 

Mål per 31.12.15 98,7 99,9 93,1 99,7 98,5 

0227 Fet 95,6 99,5 85,2 99,0 98,3 

0228 Rælingen 95,8 99,7 89,5 99,5 87,9 

0231 Skedsmo 95,8 99,8 86,4 99,5 96,9 

0226 Sørum 97,1 99,5 93,1 99,2 94,6 

0233 Nittedal 97,1 99,9 89,0 99,7 97,7 

∑ Kemnerkontoret 96,0 % 99,8 % 88,2 % 99,5 % 96,1 % 

0229 Enebakk 93,7 99,2 80,6 98,9 96,1 

0230 Lørenskog 96,4 99,9 90,4 99,9 97,2 

0235 Ullensaker 96,2 99,8 88,6 99,7 93,5 

Utskrevet Fet 55 300 767 235 066 710 28 889 039 124 536 235 9 458 426 

Innbetalt 52 835 192 233 777 336 24 608 625 123 299 016 9 259 524 

Mål i kroner 54 581 857 234 831 643 26 895 695 124 162 626 9 316 550 

Kr igjen til målet 1 746 665 1 054 307 2 287 070 863 610 57 026 

Aktiv restanse 1 856 575 1 275 022 4 012 787 1 179 221 162 500 

Utskrevet Rælingen 78 419 700 271 866 675 51 926 511 137 926 478 11 331 741 

Innbetalt 75 126 359 270 921 774 46 481 735 137 213 740 9 954 538 

Mål i kroner 77 400 244 271 594 808 48 343 582 137 512 699 11 161 765 

Kr igjen til målet 2 273 885 673 034 1 861 847 298 959 1 207 227 

Aktiv restanse 3 108 339 876 011 5 346 375 679 306 1 283 340 

Utskrevet Skedsmo 237 747 754 3 866 466 375 160 738 760 1 584 294 302 127 932 061 

Innbetalt 227 516 246 3 859 781 659 138 910 991 1 575 712 935 123 963 982 

Mål i kroner 234 657 033 3 862 599 909 149 647 786 1 579 541 419 126 013 080 

Kr igjen til målet 7 140 787 2 818 250 10 736 795 3 828 484 2 049 098 

Aktiv restanse 9 533 517 5 373 745 21 142 553 7 289 913 3 447 577 

Utskrevet Sørum 97 928 800 529 443 132 50 577 700 278 219 020 49 633 743 

Innbetalt 93 996 641 527 029 939 47 097 268 276 053 097 46 965 273 

Mål i kroner 96 655 726 528 913 689 47 087 839 277 384 363 48 889 237 

Kr igjen til målet 2 659 085 1 883 750 -9 429 1 331 266 1 923 964 

Aktiv restanse 3 809 297 1 983 211 3 344 195 1 919 704 2 531 361 

Utskrevet Nittedal 118 404 597 1 086 471 812 71 446 902 542 916 992 34 687 592 

Innbetalt 114 957 967 1 084 978 116 63 559 813 541 137 532 33 891 725 

Mål i kroner 116 865 337 1 085 385 340 66 517 066 541 288 241 34 167 278 

Kr igjen til målet 1 907 370 407 224 2 957 253 150 709 275 553 

Aktiv restanse 3 020 184 1 422 947 7 885 543 1 522 718 652 204 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 
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NKRF 

Deres ref Vår ref Dato 

-   19.12.2014 

Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova 

I statsråd i dag, 19. desember 2014, sanksjonerte Kongen endringene i kommuneloven 

og offentleglova som Stortinget vedtok 2. desember 2014. Lovendringene trer i kraft 1. 

januar 2015.  

Endringene i kommuneloven gjelder § 39 a om innbyggerforslag og § 78 nr. 7 om 

revisors taushetsplikt. Endringen i offentleglova § 5 annet ledd innebærer  at det gis 

mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter. I det følgende gir vi en 

kortfattet beskrivelse av endringene. For øvrig er det lenket til utfyllende informasjon 

om lovendringene (lovproposisjonen og lovvedtaket) sist i dette brevet. 

Innbyggerforslag 

I medhold av kommuneloven § 39 a kan innbyggere fremme forslag til kommunestyret på 

visse vilkår. Det har hittil ikke vært spesifisert i loven hvilket organ som skal ta stillingen til 

om forslagene skal avvises. Endringen innebærer at kommunestyret selv må treffe avgjørelse 

om et innbyggerforslag skal avvises. I tillegg skifter ordningen navn fra innbyggerinitiativ til 

innbyggerforslag. 

Revisors taushetsplikt 

Endringen i kommuneloven § 78 nr. 7 om revisors taushetsplikt innebærer at revisor nå skal 

omfattes av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt. Slik 

bestemmelsen har vært frem til nå, har revisor hatt taushetsplikt om alt vedkommende har fått 

kjennskap til under utførelsen av sitt oppdrag. Forvaltningsloven har en balansert avveining 

mellom beskyttelsesverdige og ikke-beskyttelsesverdige opplysninger, og sikrer at revisor har 

taushetsplikt om det som er nødvendig.  
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Side 2 

Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter 

Endringen i offentleglova § 5 annet ledd gir en ny hjemmel i offentleglova  slik at det blir 

mulig å utsette offentlig innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapport 

foreligger. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrapporter; 

det er kun tidspunktet for når en kan få innsyn som endres.  

Lovproposisjonen finnes her:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-113-L-20132014/id761455/ 

Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen finnes her:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/ 

Og lovvedtakene finnes her:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-

2015/vedtak-201415-006/ 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-

2015/141202/ 

Med hilsen 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Elisabeth Torkildsen 

seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Navn Adresse Postnr  Poststed 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-113-L-20132014/id761455/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-2015/vedtak-201415-006/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-2015/vedtak-201415-006/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/141202/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/141202/


Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS, selskapet utfører lovpålagt revisjon for 
kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og 
administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke 
tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  

Drift 
Selskapet har i løpet av sommer/høst 2014 

etablert seg i på Jessheim. Den 16. oktober 

ble det avholdt offisiell åpning av selskapet i 

våre nye lokaler. Samme dag ble det også 

avholdt et eget seminar for 

kontrollutvalgsmedlemmene på Romerike.  

RRI har publisert egen hjemmeside, der det 

fortløpende legges ut nyheter fra revisjonen. 

Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. 

Besøk oss på www.romerikerevisjon.no 

Samlokalisering og overføring av ansatte har 

gått uten problemer. Sykefraværet har totalt 

sett vært på 2,5 %. RRI har inngått avtale 

med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-

virksomhet). 

Det har vært to vakante stillinger innen 

forvaltningsrevisjon. For å levere ihht. 

bestilling har vi benyttet oss av innleid 

bistand på to prosjekter. Stillingene er besatt 

fra 2015. Det er foretatt en konstituering i 

stillingen som leder for regnskapsenheten. 

Arbeidet med å rekruttere en permanent 

leder for enheten videreføres.   

I høst er det gjennomført seminar for de 

ansatte, hvor tema var selskapsstrategi og 

revisjonsdialog. Styret tar sikte på å ha 

utearbeidet strategi for selskapet i første 

tertial 2015.  

Revisjon 
Oppstartsperioden er avsluttet og RRI er i 

normal driftsfase.  

Hovedoppgaver i perioden: 

• Regnskapsrevisjon utføres nå for

første gang ved hjelp av

revisjonsverktøyet Descartes for alle

kommunene.

• Planlegging og gjennomføring av

regnskapsrevisjon, herunder tettere

dialogen med kontrollutvalget om

revisjonen for 2014.

• Forvaltningsrevisjonsprosjekter er

levert innenfor eiendomsforvaltning,

oppfølging av politiske vedtak. I

tillegg er det levert

revisjonsundersøkelser og notater

innenfor bl.a. teknisk sektor og

økonomifeltet.

• I tillegg er åtte forvaltnings- 

revisjonsprosjekter under arbeid

innenfor PLO og rus og psykiatri.

Selskapet leverer varslingstjenester til flere 

av kommunene. Det jobbes med å revidere 

avtaler som er inngått med de tidligere 

selskapene, og å få på plass nødvendige 

konsesjoner. 

Økonomi
Foreløpig prognoser viser et mindre 

overskudd.  

Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal 2014 
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