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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 15.12.2015 kl. 8:00  
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00008  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no  
 
 

SAKSKART  Ca tid for 
behandling 

Saker til behandling 

49/15 15/00250-1 
Overordnet analyse Skedsmo kommune - 
opplegg og fremdrift 

08.00 

50/15 15/00266-1 Årsplan 2016 Skedsmo kontrollutvalg 10.00 

51/15 15/00267-1 Sammenstillingsnotat - psykisk helse og rus 10.30 

52/15 15/00268-1 
Revisorbrev nr. 8 2015 Endelig innberetning - 
Skedsmo kommune 

11.00 

53/15 15/00270-1 Rapportering fra revisor 11.15 

54/15 15/00271-1 Referatsaker 11.25 

55/15 15/00218-2 Eventuelt 11.30 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
 
Lørenskog, 08.12.2015 
 
 
Trine Wollum 
Leder kontrollutvalget     Mona Moengen 

Romerike kontrollutvalgsekretariat 
 
 

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

49/15 Overordnet analyse Skedsmo kommune - opplegg og 
fremdrift 
 
Arkivsak-dok. 15/00250-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 49/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet 
analyse. 

2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Notat fra rådmannen med henvisning til årsbudsjett 2016 og HP 2016 – 2019. 
2. https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-

innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/   
3. NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall for 

Skedsmo.  http://www.nrk.no/norge/her-kan-du-sammenligne-din-kommune-
med-naboen-1.12507335#kommune-sammenslaing-plugin  

4. KMDs bearbeiding av KOSTRA – legges frem i møtet. 
 
Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor.  
 
Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av neste år. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 
 
Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 

https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/
https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/
http://www.nrk.no/norge/her-kan-du-sammenligne-din-kommune-med-naboen-1.12507335#kommune-sammenslaing-plugin
http://www.nrk.no/norge/her-kan-du-sammenligne-din-kommune-med-naboen-1.12507335#kommune-sammenslaing-plugin
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andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 

• Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer  
• Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

 
Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.  
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for 
kommunen og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel: 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder. 
• Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
• Orientering og innspill fra rådmannen. 
• Innspill fra revisor. 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. 
• Kommunale plan- og strategidokumenter. 

 
Sekretariatet har mottatt innspill fra revisor. 
 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper.  
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke prosjekter 
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kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil være i 
fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten av 
planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å endre 
planen underveis i perioden.  
 
Prosess og fremdrift 
 
Desember Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 

innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

Mars Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse. 

Mai Overordnet analyse vedtas. 
Juni Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og tilsynsarbeidet  
September  Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 

forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 
 
Desembermøtet 
I dette møtet er rådmannen invitert for å gi en presentasjon av Skedsmo kommune. I 
bestillingen til rådmannen har sekretariatet lagt vekt på at kontrollutvalget har behov 
for en generell presentasjon på et overordnet nivå av sektorene, tjenesteproduksjon 
og – kvalitet. I tillegg har vi bedt om at det legges vekt på utfordringer og 
rådmannens internkontrollaktiviteter.  
 
Rådmannens skriftlige innspill av kommunens risikoområder er vedlagt saken 
(vedlegg 1). Rådmannen viser i sitt notat til årsbudsjett 2016 og HP 2016 – 19 som 
kan leses via denne linken: https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-
innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/   
 
 I tillegg vil sekretariatet legge frem følgende informasjon om kommunen i møtet: 

• NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall. En utskrift er lagt ved 
innkallingen.  

• KMDs sammenligning av kommuner. Hvis noen ønsker å se på dette selv, kan 
dere følge denne linken: http://www.nykommune.no/  

 
Det legges opp til at kontrollutvalget bearbeider informasjonen fra dette møtet i 
februarmøte (se kapittel om prosess og fremdrift). 
 
 

Sakslisten  

https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/
https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Budsjettforslag/Budsjett2016-/
http://www.nykommune.no/
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50/15 Årsplan 2016 Skedsmo kontrollutvalg 
 
Arkivsak-dok. 15/00266-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 50/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som 

fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.  
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til Årsplan 2016 for Skedsmo kontrollutvalg 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planene skal baseres på en overordnet 
analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Arbeidet med overordnede 
analyser og planer vil være et prosessarbeid som vil pågå gjennom hele 2016, og har 
derfor fått anselig plass i årsplanen for 2016. 
 
Opplæring vil også være et hovedfokus nå i oppstarten på en ny periode. Det er holdt 
en presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. I tillegg vil det bli 
holdt et felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens 
oppgaver også presenteres. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle 
kontrollutvalgslederne på Romerike, og det ble besluttet å holde flere ledermøter i 
2016. Videre legger sekretariatet opp til at kontrollutvalget får en innføring i 
problemstillinger rundt korrupsjon og habilitet i løpet av 2016. 
 
Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på å 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet.  
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for utvalget.  I oversikten over saker til 
behandling som legges frem under referatsakene i hvert møte finnes en mer detaljert 
plan for hvilke saker som skal opp når. 
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Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 legges frem til behandling i denne 
saken, og det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill i møtet.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vil bli oversendt kommunestyret. 
 
 
 

Sakslisten  
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51/15 Sammenstillingsnotat - psykisk helse og rus 
 
Arkivsak-dok. 15/00267-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 51/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar Sammenstillingsnotat – Psykisk helse og rus til orientering og 
oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar Sammenstillingsnotat – Psykisk helse og rus til orientering. 
 
Vedlegg:  
Sammenstillingsnotat – Psykisk helse og rus, et helhetlig og koordinert tilbud. 
 
Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helse og rus ble behandlet i kontrollutvalget 
den 15. juni 2015, sak 25/15. Kommunestyret behandlet rapporten den 9. september 
i sak 15/94, se https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1130  
 
Flere av kontrollutvalgene på Romerike bestilte i 2014 forvaltningsrevisjon innenfor 
tjenesteområdet psykisk helse og rus. Disse var Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og 
Ullensaker. I notatet sammenligner revisjonen de fire kommunene når det gjelder 
organisering av tilbudet samt arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud. 
 
I forvaltningsrevisjonen som Skedsmo bestilte ble også problemstillingen «I hvilken 
grad sikrer Skedsmo kommune et godt støtteapparat, med særlig fokus på 
involvering av de pårørende, i overgangen fra barn til voksen innenfor psykisk helse 
og rusfeltet?» undersøkt. Forvaltningsrevisjonsrapporten ligger 
her: http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse
_og_rus_2015.06.05.pdf   
 
Målet med notatet er å formidle det som revisjonen mener er fellestrekk og 
gjennomgående utfordringer i de fire kommunene. Det legges ikke opp at notatet skal 
undergis en behandling i kontrollutvalget. De forhold notatet tar for seg ble behandlet 
da man behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten, og vil bli fulgt opp i egen sak i 
junimøtet 2016. 
 
Kommunestyret har som sagt behandlet rapporten, og bør også få notatet oversendt 
til orientering. 

 
 

Sakslisten  

https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1130
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1130
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_rus_2015.06.05.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_rus_2015.06.05.pdf
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52/15 Revisorbrev nr. 8 2015 ENDELIG INNBERETNING - 
SKEDSMO KOMMUNE 
 
Arkivsak-dok. 15/00268-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 52/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisorbrev nr 8 2015 Endelig innberetning - Ureglementert uttak 
av kontanter fra felleskonto for beboere ved boenhet til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisorbrev nr 8 2015 Endelig innberetning - Ureglementert uttak av kontanter fra 
felleskonto for beboere ved boenhet. 
 
 
Saksframstilling: 
Revisor skal sende innberetning til kontrollutvalget om mislighetssaker i kommunen, 
ref. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Romerike revisjon mottok medio juni en muntlig orientering fra rådmannen i Skedsmo 
kommune om en mislighetssak. Revisor orienterte muntlig om saken i kontrollutvalget 
16.09. 2015. Saken gjelder ureglementerte uttak av kontanter fra konto for 
beboermidler innen helse - og sosialsektoren fra en ansatt. Forholdet er fulgt opp 
internt i kommunen, og saken er meldt til politiet. Den ansatte har avsluttet sitt 
arbeidsforhold i kommunen.  
 
Rådmannen har fulgt opp og iverksatt tiltak. Sekretariatet innstiller på at 
kontrollutvalget tar saken til orientering. I vedlagte notat har revisor redegjort 
ytterligere for saken. 
 

 
 

Sakslisten   
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53/15 Rapportering fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 15/00270-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 53/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

 Sakslisten 
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54/15 Referatsaker 
 
Arkivsak-dok. 15/00271-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 54/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Sakene tas til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra Kommunalministeren – Videre arbeid med kommunereformen, 
28.10.15 

2. Saker til behandling 2016. 
3. Saker behandlet 2015. 
4. Skatteinngang oktober 2015. 

 
 
 
 

Sakslisten 
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55/15 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 55/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
 
 
 

Sakslisten  
 



Til:  Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

 

Notat på bakgrunn av brev fra Romerike Kontrollutvalgssekreteriat IKS - ROKUS datert 11.11. 
2015. 

Det vises til brev fra Romerike Kontrollutvalgssekreteriat IKS - ROKUS datert 11.11. 2015. 

Dette notatet omhandler utfordringsbilde og risikoperspektivet med sikte på at utvalget 
kan nyttiggjøre seg dette i arbeidet med overordnet analyse. Det vises i denne 
sammenheng til dokumenter som nylig er utarbeidet: Kommuneplanen for perioden 2015-
2026 og rådmannens forslag til ÅB 2016/HP 2016-2019. 
 
Notatet gir også en oversikt over sentrale dokumenter som ivaretar internkontrollen i 
Skedsmo kommune.  
 

Overordnede mål 

For å nå målene og samtidig unngå uønskede hendelser er internkontroll (kvalitetssikring), et 
virkemiddel både i sektorene og sentralt. 

Rådmannen legger vekt på at organisasjonen drives med grunnlag i gjeldende lover og regler, effektiv 
drift og vedtatte mål. Kommunen er en stor organisasjon, lovverket omfattende/komplisert og 
handlingsrommet begrenset. I Kommuneplanen 2015-2019 beskrives de overordnede målene, 
herunder: 

• Befolkningsutvikling 
• Næringsutvikling 
• By- og tettstedsutvikling og transport 
• Arealpolitikk, miljø og forvaltning av de åpne arealene 
• Klima/energi 
• Kultur og identitet og omdømmebygging 
• Folkehelse 

Handlingsplan og årsbudsjett 

• Det er en utfordring å finne den rette balansen mellom tilgjengelige ressurser, lover og regler 
og befolkningens forventninger.   

• Rådmannen legger stor vekt på økonomisk styring og rapportering til politisk miljø. 
• I dokumentet Årsbudsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 -2019 er nærmere beskrevet mål, 

ressurser og risiko. 

Risiko - økonomi 

For hele kommunen er driftsbudsjettet sårbart for endringer:    

• På inntektssiden er det pekt på usikkerhet (risiko) for svikt i skatteinngangen.  
• På utgiftssiden er kostnader til NAV, eldreomsorg og bosetting av flyktninger det spesielt er 

pekt på som risikoområder.  



I dokumentet årsbudsjett 2016 med handlingsplan frem til 2019 beskrives utfordringer og 
risikoområder nærmere i rådmannens felleskommentar fra side 5. Felleskommentaren har 
sammendrag av sektorenes utfordringer og risikoområder. Sektorene sine områder er nærmere 
presentert i dokumentet på følgende sider: 

• Sentraladministrasjonen (s. 54) 
• Utdanningssektoren (s. 71) 
• Helse- og sosial sektoren (s. 115) 
• Teknisk sektor (s. 176) 

 

Risiko – Helse, miljø og sikkerhet  

• Hver for seg og samlet ivaretar sektorene både personsikkerheten (HMS), 
økonomiforvaltningen og samfunnsmessig beredskap/miljø og utvikling.  

 

Internkontroll 

Rådmannen har i møte med revisjonen den 20.11.2015 overlevert dokumentasjon av: 

• Internkontroll for Økonomi og finansarbeidet (vedlegg 1).  
• Internkontroll for Helse, Miljø og Sikkerhet (vedlegg 2) 

 

Kvalitet i tjenesteproduksjonen 

Kvalitet i tjenesteproduksjonen i Skedsmo kommune sikres gjennom å etterleve lover, forskrifter og 
interne regler og standarder for tjenesteproduksjonen sammen med høy kompetanse hos 
medarbeiderne.  

Kompetanse hos medarbeiderne sikres gjennom gode rekrutteringsrutiner, satsing på opplæring og 
faglig oppfølging. 

Skriftlig material er samlet på noe ulik måte i organisasjonen, men er tilgjengelig og kjent for de som 
utøver produksjonen innenfor de respektive områdene. Noe av fellesstoffet er samlet i vårt 
intranettsystem, noe er samlet i sektorenes egne systemer og noe finner vi i vårt 
kvalitetsoppfølgingssystem (heter QM+). 

For oppfølging av kvalitet benyttes nevnte system (QM+) til innmelding og dokumentasjon av alle 
avvik og for å dokumentere oppfølging av disse. Systemet fungerer rimelig godt. Nå er det arbeid i 
gang for å anskaffe et nytt system der målet er å samle reglementer, forskrifter, arbeidsrutiner ol. I 
organisasjonen slik at dette er transparent og tilgjengelig for alle. Samtidig som systemet skal 
benyttes til avvikshåndtering for organisasjonen. Det nye systemet skal implementeres i 2016. 

Organisering 

• Organisasjonskart Skedsmo kommune (vedlegg 3). 

 

 



Skedsmo kommune, den 1.12. 2015 

 

Torstein Leiro 
rådmann  



VEDLEGG 1: INTERNKONTROLL ØKONOMI 

 
1 STYRINGSDOKUMENTER 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 
på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen 
medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det 
lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å 
bidra til at kommunen når de mål som er satt. 
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 
forvaltningen på kommunestyrets vegne. I samspillet mellom kommunestyret og 
kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i 
stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 
administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 
en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 
sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 
forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 
iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt 
påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke 
myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 
 
I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 
fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 
kontrollutvalget. Her kan også rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når 
sakene er planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Skedsmo 
Kontrollutvalget i Skedsmo består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for 
perioden 2015 - 2019:  
 
Leder:   Trine Wollum (H) 
Nestleder:  Øyvind Skaa rer (A) 
3 faste med lemmer: 

1. Kaveh Abdali (A) 
2. Kjell Tore Wirrum (FrP) 
3. Elin Fredrikke Garcia (FRBBL) 

 
Det er valgt 7 varamedlemmer: 
Fellesliste A , V, SV, KrF, SP: 

1. Hege Marie Hauge (A) 
2. Siv Apeland (KrF) 
3. John Nordeide (A) 
4. Hans Bjerke (SP) 



Liste H: 
5. Inger Storholt 

Liste FrP: 
6. Himanshu Gulati (FrP) 

Liste FRBBL : 
7. Jan Mathisen (FRBBL) 

                              

Møteplan 2016 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 

Mandag 8. februar, kveld 
Mandag 15. mars, dag 
Mandag 9. mai, dag 
Mandag 20. juni, dag 
Mandag 12. september, kveld 
Mandag 24. oktober, kveld 
Mandag 28. november, kveld 
 
Dagmøtene starter kl. 08:00, kveldsmøtene normalt kl. 16. Møtene holdes på Rådhuset i 
Skedsmo.  

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 
Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, 
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan 
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den 
overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 
kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget 
de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 

 
Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, og 
analysen vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

 
Det vil bli gjort et liknende arbeid for selskapskontroll, hvor det vil bli utarbeidet en 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020. 

 
Arbeidet med overordnet analyse og planer vil være et prosessarbeid som vil pågå gjennom 
hele 2016. Gjennom dette arbeidet vil utvalget bli godt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer Skedsmo kommune står overfor. Utvalget vil foreta en 
vurdering av risiko og vesentlighet før utkast til analyse blir lagt frem for endelig 
behandling i utvalget. Analysen vil danne grunnlag for en helhetlig plan for 
kontrollarbeidet, inkludert planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 



I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll «innen utgangen av det første året etter valgperioden». Det legges derfor 
opp til at kontrollutvalget behandler saken i septembermøtet for oversendelse til behandling 
i kommunestyrets desember møte 2016.  
 

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 
administrasjonen. Utvalget tar fortløpende stilling til dette. Kontrollutvalget får en årlig 
orientering om kommunens behandling av tips og varsler i januarmøtet. Videre har utvalget 
bedt om å få en orientering om utviklingen av SNR på et egnet tidspunkt. Denne saken er 
foreløpig berammet til oktobermøtet. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 
kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget vil følge opp alle kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.  
 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 
virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 
etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 
virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 

o Xx 
o Xx 

 
Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 
Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ennå ikke varslet noen tilsyn 
i 2016 i Skedsmo. 
 
Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all hovedsak 
dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  

 
Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  
 
I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 
revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, 
med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  
 
Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 
merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. Skedsmo 
kontrollutvalg fikk et nummerert brev nummer 7 til oppfølging i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet 2014. Forholdet gjaldt at kommunestyrets vedtak og 
kommunelovens bestemmelser om avsetninger til og bruk av fond ikke var fulgt.  

 



Forvaltningsrevisjoner 
Som tidligere nevnt vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, i løpet av 2016. Planen skal identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon i de ulike sektorer og virksomheter.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 25.2.15, sak 
2/15. Kontrollutvalget prioriterte følgende prosjekter følgende prosjekter for resten av 
planperioden: 

• Skole 
• Beredskap og 
• Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og informasjon til innbyggerne. 

 
I november 2015 bestilte kontrollutvalget et forvaltningsrevisjonsprosjekt på tilpasset 
opplæring som vil bli levert til marsmøtet 2016.  
 
Kontrollutvalget behandler prosjektrapporten og rapporterer til kommunestyret. Utvalget vil 
følge opp kommunens arbeid med forvaltningsrevisjon på eiendom, psykisk helse og rus 
samt en undersøkelse på ulovlig bruk av eiendom i 2016.  
 
Selskapskontroller 
Som tidligere nevnt vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
selskapskontroller. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er mest 
vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget vil starte opp arbeidet med 
overordnet analyse i 2016, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
 
Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 20.10.2014, sak 
38/2014. Etter denne planen skal kontrollutvalget få en selskapskontroll av Nedre Romerike 
brann og redning høsten 2016. 
 
Kontrollutvalget behandler revisjonsrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 
deretter opp i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 
Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen 
kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil derfor behandle denne saken i 
septembermøtet 2016. 
 
I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 
sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 
kommunestyret.   
 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 



Kontrollutvalgsforskriften § 4.  
 
For å ivareta sitt påse ansvar vil kontrollutvalget be om følgende rapporter fra Romerike 
Revisjon IKS i 2016: 
• Skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisorer (sept.). 
• Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS (feb). 
• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 (okt.) . 
• Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015 (sept.).  

 
Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 
kontrollutvalgsmøte. 
 

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget rapporterer fortløpende til 
kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 
eventuelle tiltak. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 behandles i det første møtet i 2016, og oversendes 
deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 
samlede aktiviteter.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 behandles i siste møte i 2016, og sendes deretter 
kommunestyret til orientering.  

 
Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget er nyvalgt og opplæring vil være et hovedfokus i oppstarten. Sekretariatet 
har holdt presentasjon om utvalgets rolle og oppgaver. Det vil bli holdt et felles seminar for 
alle kontrollutvalgene på Romerike 13. januar hvor revisjonens oppgaver også presenteres. 
Sekretariatet har invitert til lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på Romerike. 
Videre legger sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i problemstillinger rundt 
korrupsjon og habilitet i løpet av 2016.  

 
Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 
budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse 3-4 februar.  
 
Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 
holdes i regi av sekretariatet. Skedsmo kontrollutvalg deltar på dette.  
 
Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil legge frem kontrollutvalgets saker i 
kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 
tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  

 
 
 

http://www.rokus.no./


Skedsmo 15.12.2015  
 
 
 
Trine Wollum 
Kontrollutvalgsleder  

 
                                                                        Mona Moengen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

Forord 

 

Etter bestilling fra kontrollutvalgene i hhv. Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og 

Ullensaker har revisjonen gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunenes 

arbeid med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til personer som har psykiske 

vansker/lidelser og/eller rusproblemer. Samtlige fire kommuner har mottatt hver 

sin rapport med resultater for sin kommune, og som kontrollutvalgene har 

behandlet og videresendt til kommunestyrene for behandling der. 

 

Etter ønske fra kontrollutvalgene i de samme kommunene har revisjonen 

utarbeidet dette notatet som sammenligner de fire kommunene når det gjelder 

arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud. 

 

Undersøkelsene revisjonen har gjort viser at de fire kommunene i stor grad står 

overfor mange av de samme utfordringene. Målet med notatet er derfor å 

formidle, primært til kontrollutvalgene og administrasjonen i de fire kommunene, 

det revisjonen mener er fellestrekk og gjennomgående utfordringer. Revisjonen 

ønsker i denne sammenheng også å peke på at det kan være grunn til å tro at 

flere av kommunene på Romerike har tilsvarende utfordringer på dette området, 

og håper at notatet således kan bidra til læring også for disse.  

 

Notatet er basert på utdrag av de funn og vurderinger som er gjort i de fire 

rapportene, og har derfor ikke ambisjoner om å gjengi et helhetlig bilde av 

undersøkelsene som er gjort i den enkelte kommune.  

 

 

Jessheim, 2. desember 2015 

 

 

 

 

                                         Oddny Ruud Nordvik 

              avdelingsleder forvaltningsrevisjon og  

                  selskapskontroll 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

PSYKISK HELSE OG RUS. ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD.   Side 1 

1 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker bestilte forvaltningsrevisjon 

innenfor tjenesteområdet «Psykisk helse og rus» i 2014.  

 

Personer med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet har ofte behov for tjenester fra ulike 

deler og sektorer i hjelpeapparatet, ofte samtidig. Kommunene har etter helse- og 

omsorgstjenesteloven en plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker/pasient får et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud. For å sikre dette stilles det krav til samhandling mellom tjenesteyterne. 

Det stilles også krav til at personer med langvarige og sammensatte tjenester skal får tilbud om 

individuell plan og/eller koordinator. I tillegg stilles det krav til at kommunens skal ha en 

koordinerende enhet.  

 

Formålet med de gjennomførte revisjonene har vært å undersøke om kommunene har systemer 

som sikrer at brukere/pasienter med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et 

helhetlig og koordinert tilbud. I tillegg har undersøkelsene gitt informasjon til kontrollutvalget om 

hvilket tilbud kommunene har til denne brukergruppen.  

 

Undersøkelsene har variert noe etter hva som har vært det enkelte kontrollutvalgs bestilling til 

revisjonen. Følgende to problemstillinger har imidlertid vært felles i alle fire kommunene.  

 

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser og/eller 

rusavhengighet og hvordan er disse organisert?  

2. I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter eller brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 

rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PSYKISK HELSE OG RUS. ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD.   Side 2 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PSYKISK HELSE OG RUS. ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD.   Side 3 

2 TILBUD OG ORGANISERING 

2.1 Om brukergruppen 

Brukergruppen som undersøkelsen handler om er sammensatt og spenner fra de med lette 

psykiske vansker og som kun trenger kortvarig hjelp fra kommunen, til personer med komplekse 

psykiske lidelser og tunge rusproblemer. En del har også kombinerte lidelser, dvs. en kombinasjon 

av rusavhengighet og psykiske lidelser, såkalte ROP-lidelser.  Dette er personer som trenger 

bistand og hjelp fra kommunen over lengre tid, mange livet ut. Ofte er dette også brukere som 

mottar behandling hos spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er derfor 

helt sentralt.  

 

2.2 Om tjenestetilbudet 

Mens spesialisthelsetjenestens oppgave er behandling og oppfølging av personer med alvorlige 

psykiske lidelser/og eller i kombinasjon med alvorlig rusavhengighet/rusmisbruk, jobber kommunen 

med forebygging, motivering, rehabilitering, skadereduksjon og ettervern. I alle kommunene er man 

opptatt av at det er brukeren selv som er den viktigste aktøren i arbeidet og at endring og bedring i 

egen livssituasjon er avhengig av brukeren selv. Målet med kommunens tjenester er at brukerne 

skal styrkes i å ta vare på egen helse, egne ressurser og unngå utvikling eller forverring av sykdom.  

 

Revisjonen har i hver av rapportene redegjort for de ulike tilbudene kommunene har til personer 

med psykiske vansker og/eller rusavhengighet1. Alle kommunene har lavterskeltilbud som f.eks. 

ressurssenter (møteplasser med tilbud om sosialt samvær og ulike aktiviteter) og tilbud om kurs (for 

eksempel depresjonsmestringskurs, stressmestring), støttesamtaler i tillegg til at de yter praktisk 

bistand/opplæring til å mestre ulike oppgaver i dagliglivet. Slik oppfølging skal bistå brukerne i å 

mestre eget liv, gi praktiske ferdigheter, samt forebygge utkastelser fra bolig, isolasjon og 

ensomhet.  

 

Alle kommunene har egne tilbud/opplegg for gravide rusmisbrukere og alle har lovpålagt oppfølging 

av LAR-brukere (legemiddelassistert rehabilitering). I tillegg kommer tilbudet som gis gjennom 

fastlegeordningen, legevakt, NAV, hjemmetjenesten, boligtjenester m.m.  

 

Mange av de med psykiske og/eller rusutfordringer har behov for kommunal bistand til bolig. En del 

brukere bor i vanlige kommunale boliger, andre bor i boliger for rusavhengige eller psykiske syke. 

Her skiller kommunene seg fra hverandre når det gjelder typen tilbud. Lørenskog, Skedsmo og 

Ullensaker har døgnbemannede boliger, Rælingen hadde på revisjonstidspunktet ikke dette.  Da 

                                                

 

 
1
 Revisjonen har ikke undersøkt hvor mye ressurser kommunen bruker på dette området eller hvordan 

brukergruppen prioriteres økonomisk. VI har heller ikke undersøkt ventetider på bolig eller andre tilbud. 
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revisjonen fant sted hadde Rælingen imidlertid et bemannet tilbud på dagtid til psykisk 

syke/rusavhengige (Norumlia). For øvrig skiller Ullensaker seg ut ved at de har en egen alders-

psykiatrisk avdeling (Blåveiskroken) under PRO Jessheim Øst.  

Lørenskog har etablert en boligstrategi basert på det som kalles «housing-first» modellen. Modellen 

baserer seg på at bolig er en menneskerett og innebærer at bostedsløse skal tilbys bolig og 

tverrfaglig oppfølging over tid og bidra til stabilitet og bedret livskvalitet. Modellen innebærer også at 

brukers medbestemmelse i valg av bolig står sentralt.  

 

I alle kommunene har NAV et ansvar for å sørge for et boligtilbud i akutte situasjoner. Ofte er det 

hospits som da benyttes.  

2.3 Organisering 

Kommunene har samlet mange av tilbudene til denne brukergruppen i en avdeling/virksomhet.  

 I Rælingen er tilbudene samlet i Avdeling psykisk helse og rus under enhet Hjemmebaserte 

tjenester.  

 I Skedsmo er tilbudene organisert i Avdeling for psykisk helse og rus under 

kommunaldirektør for Helse- og sosialsektoren. Avdelingen er videre inndelt i 

underavdelinger/tjenester.   

 I Lørenskog er tilbudene organisert i virksomhet Bolig rus og psykisk helse, som ligger under 

kommunaldirektør for Helse- og omsorgssektoren. Virksomheten er videre inndelt i fire 

avdelinger. I tillegg har Lørenskog en egen avdeling, Forbyggende psykisk helsetjeneste 

(FPH voksenteamet) som jobber med forebyggende psykisk helsearbeid og klinisk 

oppfølging til voksne (over 18 år) som har lette til moderate psykiske helseproblemer. 

Tilbudet er et korttidstilbud etter prinsippet «raskt inn- raskt ut». Kommunen deltar også i 

pilotprosjektet «rask psykisk helsehjelp. Tjenestene i FPH er organisert under virksomhet 

Helsefremmende og forebyggende tjeneste.  

 I Ullensaker er tilbudene samlet i enhet for Helsevern hvorav avdelingene Psykisk helsevern 

og Rus og avhengighet er de mest sentrale for denne brukergruppen. Enheten ligger under 

kommunaldirektør Helse og sosial.    

 

Kommunene har så langt revisjonen kan se organisert tjenestene til brukergruppen nokså likt. 

Kjernetjenestene (vi tenker da på tjenester spesielt knyttet til oppfølging) er organisert i en felles 

overordnet avdeling/virksomhet/enhet. Lørenskog skiller seg ut ved at kommunal boligforvaltning er 

organisert sammen med disse tjenestene. I Ullensaker ligger også legevakten og 

fengselshelsetjenesten inn under samme enhet.  

 

Alle kommunene har et eget tildelingskontor som utreder behov for tjenester og fatter vedtak på 

helse- og omsorgstjenester.  
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Tjenestekontor og fagtjeneste 

Alle de fire kommunene har et eget kontor som utreder og tildeler tjenester innen helse- og 

omsorgssektoren. I Rælingen og Skedsmo kalles kontoret for Tjenestekontoret. I Lørenskog har man kalt 

kontoret for Mottak- og utredningskontoret, mens det i Ullensaker heter Tildelingsenheten. Når vi i notatet 

skriver om denne type kontor generelt bruker vi betegnelsen «Tjenestekontor».  

 

Det vi kaller for fagtjenesten er de som utfører tjenestene. I alle kommunene er det et samarbeid mellom 

kontoret som utreder og tildeler tjenester og de som utfører tjenestene.  

 

 

Når det gjelder tjenester innen rus og psykisk helse varierer det i hvilken grad og hvilke tjenester 

som utredes av tildelingskontorene og hvorvidt det er tildelingskontoret eller fagtjenesten som har 

vedtaksmyndigheten.  I Ullensaker tildeles bruker tjenester i Avdeling psykisk helsevern, men det 

fattes ingen vedtak. Alle kommunene har diverse lavterskeltilbud som ikke krever vedtak. Her går 

henvendelsene til fagtjenestene uten saksbehandling og vedtak. På enkelte tjenester er det likevel 

ventetid.  

 

I Rælingen utredes behov for tjenester av tjenestekontoret, mens vedtak besluttes i et felles 

vedtaksmøte med deltagere både fra tjenestekontoret og fagtjenesten.  

 

I Lørenskog utreder rustjenesten behov for tjenester til den enkelte bruker selv, mens Mottak og 

utredningskontoret godkjenner vedtakene. Øvrige tjenester utredes og vedtak fattes av Mottak og 

utredning.  

 

I Skedsmo fatter Tjenestekontoret vedtak om tjenester fra Ambulerende team, Hjemmetjenesten, 

samt at de fatter vedtak om institusjonsplass. Ellers fattes ingen vedtak for de tjenestene som 

defineres som lavterskeltilbud (avdelingene Psykisk helseteam og Stillverksveien ressurssenter). 

 

I Ullensaker har fagtjenestene ansvaret for både utredning og tildeler tjenester. Søknad om opphold 

i psykiatribolig vurderes av Tildelingsenheten som har vedtaksmyndigheten. Ullensaker har satt ned 

en prosjektgruppe som jobber ut i fra et mandat om at Tildelingsenheten skal overta utrednings- og 

vedtaksmyndigheten for alle tjenestene.  

 

Flere av de ansatte som revisjonen har intervjuet peker på at det er flere fordeler med å samle alle 

oppgavene knyttet til utredning og vedtak til et tildelingskontor fremfor å ha dette spredt på flere 

tjenester. Det trekkes blant annet frem at dette 

 sikrer objektiv, lik vurdering og riktig tildelt tjeneste 

 sikrer et helhetlig og koordinert tilbud til brukeren da tildelingskontorene har oversikt over 

hva de ulike brukerne har av andre tjenester fra kommunen, kjennskap til brukerens 

«historie» i tjenesteapparatet osv.   

 unngår risikoen for å gi «doble» tjenester  

 positivt for brukeren å ha «en vei inn». 
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3 HVORDAN LEGGES DET TIL RETTE FOR ET 

HELHETLIG OG KOORDINERT TJENESTETILBUD? 

Revisjonen har undersøkt i hvilken grad kommunene sikrer at pasienter eller brukere med psykiske 

vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Revisjonen har 

undersøkt dette ved å gjennomgå de systemer kommunene har for samarbeid, både internt og opp 

mot spesialisthelsetjenesten. En gjennomgang av kommunenes bruk av individuell plan/koordinator 

og koordinerende enhets funksjon har vært en del av undersøkelsen, da dette er sentrale 

virkemidler for å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Til slutt har vi undersøkt hvordan 

ansatte som er involvert i arbeid innenfor området psykisk helse og rus, opplever at samarbeidet 

fungerer.  

 

Det er mange aktører som er involvert i samarbeidet rundt brukeren. I tillegg til fagtjenestene, 

tildelingskontorene, fastlegene og spesialisthelsetjenesten er NAV, boligkontor, barnevern og 

hjemmetjeneste viktige bidragsytere i tjenestetilbudet til bruker. I dette notatet ser vi spesielt på 

samarbeidet mellom fagtjenestene, tildelingskontorene, NAV, fastleger og spesialisthelsetjenesten.  

3.1 Samarbeid fagtjenesten – tjenestekontorene 

Samarbeidet mellom tjenestekontorene og fagtjenestene er tett, særlig der hvor tjenestekontoret har 

ansvaret for utredning og vedtaksmyndighet. I Ullensaker er det noe mindre samarbeid ettersom det 

foreløpig er fagtjenestene som har ansvaret for utredning og vurdering av om tjenesten skal tilbys 

og omfanget av disse.  

 

Alle understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom fagtjenesten og tjenestekontorene for å 

gi brukeren et mest mulig riktig og godt tilbud. Det trekkes frem at et tett samarbeid er spesielt viktig 

ettersom dette er en kompleks brukergruppe med sammensatte behov og med behov for tjenester 

fra flere, både internt i kommunen og eksternt. Tjenestekontorene er et viktig kontaktpunkt både opp 

mot fastlegene og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til at de fungerer som mottakspunkt for PLO-

meldinger2 om utskrevne pasienter.  

 

Samarbeidet mellom fagtjenesten og tjenestekontoret er organisert på ulike måter.  

 

I Rælingen er det faste vedtaksmøter hvor man sammen går gjennom nye saker og fatter vedtak 

om tjenester. Evaluering av vedtak skjer i faste flytmøter. I tillegg er det et eget vedtaksteam som 

innstiller til vedtak om kommunal utleiebolig og tildeler bolig etter hvert som det blir ledige boliger. I 

disse møtene deltar i tillegg til fagtjenesten og tjenestekontoret, NAV og eiendomsenheten 

(boligsosial konsulent). 

                                                

 

 
2
 Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. 
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I Lørenskog diskuteres nye saker og oppfølging som angår psykisk helse i de månedlige 

fagmøtene. I tillegg er det et månedlig tildelingsmøte hvor ledige boliger tildeles (etter hvert som de 

blir ledige), de som har fått vedtak. I tillegg til fagtjenesten (Bolig, rus og psykisk helse) og Mottaks- 

og utredningskontoret, deltar også NAV og flyktningetjenesten. 

 

I Skedsmo deltar Tjenestekontoret på Ambulerende teams månedlige samarbeidsmøter. I tillegg 

deltar de annenhver uke på inntaksmøter i Psykisk helseteam, selv om det er Psykisk helseteam 

selv som mottar henvisninger og vurderer inntak.  

 

I Ullensaker er det samarbeid mellom fagtjenesten og Tildelingsenheten i forbindelse med saker 

om kjøp av plasser og saker om tildeling av psykiatribolig. I forbindelse med sistnevnte er det 

telefonkontakt en gang i uken.  

 

Det generelle inntrykket er at samarbeidet mellom disse to enhetene/tjenestene fungerer godt i alle 

kommunene.  

 I Rælingen pekes det på at samlokalisering mellom fagtjeneste og tjenestekontor har bidratt 

til å senke terskelen for samarbeid  

 I Rælingen understrekes viktigheten av gode tjenestebeskrivelser slik at tjenestekontor og 

fagtjeneste har samme oppfatning og forståelse av innholdet i de ulike tjenestene.   

 I Lørenskog understrekes viktigheten av tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser 

- og at man trekker i samme retning i det arbeidet som gjøres.  

3.2 Samarbeid med NAV 

NAV trekkes frem som en viktig aktør i samarbeidet rundt brukere med psykiske helse- og 

rusutfordringer. Årsaken til dette er flere:  

 Mange felles brukere og mange som er helt avhengig av tjenester fra NAV som økonomisk 

bistand og bolig.  

 Uten ordnet økonomi og bolig oppleves det som vanskelig å kunne bistå brukere med 

rusproblem eller psykiske vansker. 

 

Undersøkelsene viser at det i alle de fire kommunene er dels store utfordringer i samarbeidet 

mellom fagtjenesten for rus og psykisk helse og NAV. Gjennomgående viser undersøkelsene 

følgende3:  

 

 Ansvars- og oppgavefordelingen oppleves til en viss grad som uklar. Hvem gjør hva i 

arbeidet med brukeren? Hvor slutter NAV sitt ansvar og hvor begynner fagtjenestens? Hva 

                                                

 

 
3 De ulike funnene gjør seg i mer eller mindre grad gjeldende i alle kommunene. 
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er felles ansvar? Skal fagtjenesten drive med økonomisk veiledning, eller er det NAV sitt 

ansvar?  

 Det er mangelfull kunnskap om hva som er NAV sitt mandat og tjenester og vice versa. 

 Det uttrykkes en bekymring for at tjenestene kan fremstå som fragmenterte og lite 

koordinerte overfor brukeren. 

 En generell mangel på fellesskapsfølelse og opplevelsen av å jobbe mot samme mål. Det 

pekes på at man «sitter på hver sin tue» og at det er mangel på respekt for hverandres 

arbeid og mandat.  Det påpekes at det er viktig å se på hverandre som kollegaer og 

partnere. Generelt påpekes at det er et potensial for bedre utnyttelse av hverandres 

kompetanse og ressurser.  

 Ansatte i NAV-kommune opplever at de ikke blir sett på som og/eller føler seg ikke som en 

del av kommunen.  

 NAV-ansatte oppleves som lite tilgjengelige og vanskelige å få tak i på telefon.  

 Det oppleves at det er mangel på faste kontaktpersoner.   

 I noen kommuner påpekes at det er stor utskiftning av medarbeidere. 

 

De som er intervjuet i undersøkelsen peker på flere forbedringsområder:  

 

 Det etterlyses en mer helhetlig tankegang og at NAV og kommunen må samarbeide tettere 

og tidligere i oppfølgingen av brukerne.  

 Ønske om mer kunnskap om hverandres tjenester og mer kjennskap til hverandre som 

medarbeidere.  

 Ønske om et tettere, mer forpliktende og formalisert samarbeid, faste forpliktende 

møteplasser. 

 Flere understreker viktigheten av kontinuitet og forutsigbarhet for brukergruppen (faste 

kontaktpersoner viktig, varierende om de har dette) 

 Flere peker på at det stilles for store forventninger til NAV og at det er behov for å avklare 

hvilke forventinger som kan stilles til NAV, hva som er NAVs mandat osv. Det understrekes 

at det er forskjell på NAVs oppgaver i dag og før med «det gamle» sosialkontoret (før NAV-

reformen).    

3.3 Samarbeid med fastlegene og kommuneoverlege 

Fastlegenes arbeid er en viktig del av det samlede helse- og rusarbeidet i kommunen. Fastlegen 

har ansvar for alt fra utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Fastlegen har også ansvar 

for å henvise til spesialisthelsetjenesten og til andre kommunale helse- og omsorgstjenester etter 

behov. Samarbeidet mellom kommunen og fastlegene er regulert i fastlegeavtalen som 

administreres av kommuneoverlegen. Alle kommunene har faste, formelle møtepunkter mellom 

kommunen ved kommuneoverlegen og fastlegene.  

 

Kommuneoverlegen trekkes frem som et viktig bindeledd mellom fagtjenesten i kommunen og 

fastlegene. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver og «kobles på» i vanskelige saker og 
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veileder om regelverk i flere kommuner. Han/hun er også en viktig ressursperson i samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Det understrekes at kommuneoverlegen har en viktig rolle i å formidle informasjon om kommunens 

tjenester til fastlegene. De fleste er godt fornøyd med samarbeidet med kommuneoverlegen, men i 

Lørenskog etterlyses et tettere samarbeid med kommuneoverlegen. 

 

Samarbeid mellom fagtjenestene og fastlegene foregår i enkeltsaker (på telefon, mail) i 

ansvarsgruppemøter og i LAR-møter4. Generelt oppleves samarbeid med fastlegene som godt, men 

med enkelte utfordringer.  

 

 Fastlegene er presset på tid og jobber under et annet «regime» enn de ansatte i kommunen. 

Dette medfører f.eks. at det kan være vanskelig å få fastlegen til å delta i 

ansvarsgruppemøter. Dette får konsekvenser for tilbudet til den enkelte, prosesser trekker ut 

og «ting» tar lenger tid (dette gjelder også spesialisthelsetjenesten). 

 Likevel får man stort sett til et samarbeid med fastlegene dersom man er «flink» til å 

tilrettelegge for dette. Det pekes på at god planlegging er essensielt. 

 Flere peker på at samarbeidet dels er personavhengig og at engasjement i 

pasientene/brukerne varierer. 

 Det pekes på at ikke alle fastleger kjenner godt nok til kommunens tilbud til brukergruppen.  

3.4 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

Målet om helhetlige og koordinerte tjenester forutsetter et tett og godt samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Samarbeidet er regulert gjennom samarbeidsavtaler. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for 

hvordan samarbeidet skal foregå.  

 

Revisjonens undersøkelser viser at det er mange utfordringer i samarbeidet mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten og at utfordringene jevnt over er de samme.  Det gis også uttrykk for mye 

frustrasjon hos medarbeiderne i kommunen når det gjelder samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten. Gjennomgående viser undersøkelsene at:   

 

 Kommunens medarbeidere opplever at pasienter som blir skrevet ut fra Ahus ofte er sykere 

og mer krevende enn før. Det pekes på at kommunene ikke alltid er rustet til å ta ansvaret 

for disse og at det mangler både riktig boligtilbud, kompetanse og ressurser til å ivareta 

behovene til de aller sykeste (ofte kan dette være personer som spesialisthelsetjenesten 

vurderer som «ikke behandlingsbare). Flere mener pasienter skrives ut for tidlig.  

                                                

 

 
4
 LAR står for legemiddelassistert rehabilitering. 
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 Det oppleves at det i mange tilfeller er uklarhet vedrørende ansvars- og oppgavefordeling i 

grensesnittet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

 Det pekes på at spesialisthelsetjenesten i en del tilfeller instruerer kommunen, lover for mye 

på kommunens vegne, eller foreslår tjenester kommunen ikke har. Det understrekes at det 

er viktig at spesialisthelsetjenesten har god kjennskap til de ulike kommunenes tilbud. Flere 

påpeker at det er viktig at kommunene selv utarbeider og gjør tilgjengelig gode 

tjenestebeskrivelser.  

 Noen medarbeidere opplever å bli møtt med en «ovenfra og ned holdning» fra 

spesialisthelsetjenesten. 

 Flere peker på at det ofte kan være faglig uenighet mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten om både diagnoser og hva som er det beste behandlingstilbudet for 

pasienten.   Det kan også være faglig uenighet innad i spesialisthelsetjenesten, spesielt 

gjelder dette ROP-pasienter5. Denne brukergruppen blir regnet som særlig krevende å 

behandle og kan ofte «falle mellom to stoler» i behandlingstilbudet. Flere mener det er viktig 

at kommunen styrker sin forhandlingskompetanse. I dag brukes ofte kommuneoverlegen 

som en ressurs i slike situasjoner. 

 Det oppleves også at man ikke alltid blir hørt, f.eks. hva gjelder behov for innleggelse. En av 

de som revisjonen har intervjuet sier det slik: «Man må være en bulldoser for å få til noe». 

Enkelte peker på at Ahus ikke alltid innhenter tilstrekkelig informasjon om pasienten til å 

kunne gjøre gode vurderinger.   

 Flere mener akutt-tilbudet ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ikke et reelt akutt-tilbud og at 

det kan være vanskelig å få DPS til å rykke ut til de som er akutt psykisk syke. Det pekes på 

at DPS er bundet opp av avtaler og kun er åpent på dagtid. Flere uttrykker et ønske om et 

ambulerende team i regi av spesialisthelsetjenesten som kan «rykke ut» til pasientene ved 

akutt behov for hjelp.  

 

 

  

                                                

 

 
5 Kombinasjonen ruslidelse og psykisk lidelse blir i faglitteraturen ofte omtalt med begrepet 

dobbeltdiagnose eller ROP-lidelse. Dette innebærer en kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og 

ruslidelse (Helsedirektoratet 2012).  
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4 INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR 

Alle brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester fra kommunen 

og/eller spesialisthelsetjenesten har rett til å få tilbud om en individuell plan (IP) og/eller tilbud om en 

koordinator.  

 

Individuell plan/koordinator er lovfestede virkemiddel for brukermedvirkning, i tillegg skal de sikre 

helhetlige og koordinerte tjenester (Helsedirektoratet 2014). Dette er også virkemidler som skal 

styrke samhandlingen mellom de som yter tjenester til brukeren, brukeren selv og eventuelle 

pårørende. 

4.1 Individuell plan (IP) 

 

Individuell plan (IP) 

Individuell plan er en betegnelse som benyttes om en plan som viser mål, ressurser og behov for personer 

som mottar tjenester fra det offentlige. Det er de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som 

har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan et verktøy for å få disse tjenestene til å henge 

sammen og gi et best mulig tilbud. Brukeren har rett til å delta i å lage planen, men hovedansvaret for 

utarbeidelsen av planen ligger hos tjenesteapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er én instans 

som har hovedansvaret for å følge opp brukeren/pasienten. Kilde: Helsedirektoratet..  

 

Undersøkelsene i de fire kommunene viser at IP ikke alltid tilbys, selv om brukeren har krav på det.  

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i tre av kommunene6 tyder resultatene på at det er 

Ullensaker som mest konsekvent tilbyr individuell plan til de som har krav på det.  

 

Spørsmålet som ble stilt var; «Tilbys IP, etter din kjennskap, til de som har krav på det?» 

 

 Skedsmo Lørenskog Ullensaker 

Ja, alltid 21 5 25 

Ofte, men ikke alltid 34 53 36 

Sjelden 11 9 0 

Vet ikke 34 33 38 

N (antall respondenter) 38 43 55 

Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse gjennomført i tre kommuner. Svar i prosent. 

 

Det er flere gjennomgående utfordringer når det gjelder kommunenes bruk av individuell plan: 

                                                

 

 
6
 Spørreundersøkelsen ble ikke gjennomført i Rælingen. Her ble det kun gjort kvalitative dybdeintervjuer.  
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 Det informeres ikke systematisk om retten til IP. I mange tilfeller tilbys ikke IP, selv om 

bruker har rett til å få en plan utarbeidet. 

 Det er en utbredt skepsis til IP som et verktøy. Informasjon til bruker om IP varierer 

derfor i kvalitet. 

 Oppgitte årsaker til liten bruk av IP: 

o Ikke behov for det, liten nytte for brukeren 

o Krever for mye tid 

o Mangler opplæring i bruk av IP 

o Manglende kjennskap til rutiner for IP 

o Manglende kjennskap til lovkravet 

o Noen nevner mangel på kultur for bruk av IP i hele organisasjonen 

 Konsekvens:  

o Det er tilfeldig hvilke brukere som får tilbud om IP.  

o Det er usikkerhet om hvorvidt det er krav til at det skal fattes vedtak om individuell 

plan og ulik praksis mellom kommuner og også innad i samme kommune. 

 

Likevel er det mange som ser på IP som er nyttig verktøy. Det pekes blant annet på at:  

o Det er lettere å strukturere samarbeidet rundt brukeren med en IP 

o En IP gir mål og retning for arbeidet 

o Det blir lettere å stå i vanskelige situasjoner 

o Situasjonen for brukeren tydeliggjøres bedre 

o En IP dokumenterer hvem som gjør hva i oppfølgingen av bruker 

o Tjenestene styrkes 

o Brukernes meninger kommer lettere frem 

o En IP ansvarliggjør brukeren 

 

Gjennomgående pekes det på at selv om en bruker ikke har IP, ivaretas behovet for å  koordinere 

tjenestene til bruker slik at bruker får et helthetlig tilbud på andre måter. Ansvarsgrupper (eller 

lignende) som samler de som yter tjenester til brukere, fremstår som svært viktige i den 

sammenheng.  Undersøkelsen viser at de fleste mener ansvarsgruppene og det å ha en koordinator 

har større betydning for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester enn hva en IP har, vel å merke 

hvis møtene gjennomføres og sentrale deltagere kommer til møtet. Mange mener referatene som 

skrives fra ansvarsgruppene i praksis fungerer som en IP. I tillegg har mange brukere 

tiltaksplaner/behandlingsplaner for å sette mål og tiltak for behandlingen/oppfølgingen. 

 

Undersøkelsene viser at det er usikkerhet når det gjelder individuell plan.  

 Hvilke formelle bestemmelser gjelder når arbeidet med en IP besluttes satt i gang? 

 Har pasient/bruker klagerett når det gjelder IP?   

 Gjelder klagereglene i forvaltningsloven? 
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4.2 Koordinator 

 

Koordinator 

Koordinator er en tjenesteyter som har ansvar for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet 

samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal legge til rette for og medvirke til at pasient og 

bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Koordinator oppnevnes i forbindelse 

med individuell plan, men skal også tilbys selv om bruker ikke ønsker individuell plan. Formålet med 

koordinator er det samme som for individuell plan. Kilde: Helsedirektoratet 

 

Et gjennomgående inntrykk er at det er vanlig praksis i alle de fire kommunene å tilby koordinator til 

brukere som har behov for tjenester fra flere. Ofte er det fagtjenesten som har koordinatoransvaret. 

Vårt inntrykk er at de som er så «dårlige» at de bor i bolig med tilsyn, i liten grad har koordinator, 

men det som kalles primærkontakt. I Skedsmo pekes det blant annet på at primærkontakter ikke er 

registrert som koordinatorer hos koordinerende enhet og derfor ikke får innkalling f.eks. til 

koordinatortreff.  

 

Undersøkelsene viser generelt følgende:  

 En generell oppfatning er at koordinator er viktig med tanke på å sikre brukeren et helhetlig 

tilbud. De som er koordinatorer anser for øvrig dette som en helt naturlig del av jobben de 

har som konsulent/rådgiver. 

 Samtidig peker flere på at det er en rolle som krever kompetanse.  Spørreundersøkelsen 

viser at det er en del som ikke føler seg helt trygge i rollen (men majoriteten føler seg 

trygge).  

 Bortsett fra i Lørenskog har majoriteten både i Ullensaker og Skedsmo fått opplæring i rollen 

som koordinator. I Lørenskog svarer 56 prosent at de ikke har fått opplæring. I Ullensaker og 

Skedsmo ligger tallene på henholdsvis 33 og 38 prosent.  

 Det varierer i hvilken grad koordinerende enhet har oversikt over hvem som er koordinator i 

kommunen. Dette kan få konsekvenser for opplæring i rollen.  
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4.3 Koordinerende enhet  

 

Koordinerende enhet 

Kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet 1.1 for habilitering og rehabilitering  jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 7-3. Koordinerende enhet skal blant annet ha overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.   

 

Formålet med koordinerende enhet er å bidra til at brukere som har behov for tjenester fra flere ulike 

aktører skal motta et helhetlig tjenestetilbud. Kommunene står fritt i hvordan de organiserer sin 

koordinerende enhet. Forskriften stiller imidlertid krav om at koordinerende enhet skal være synlig, 

tilgjengelig og etablert.  

 

Kilde: Helsedirektoratet 

 

 

Alle de fire kommunene har etablert en koordinerende enhet. I Ullensaker, Lørenskog og Rælingen 

er enheten en integrert del av tjenestekontoret. I Skedsmo er koordinerende enhet skilt ut i en enhet 

for barn og en for voksne og enhetene er ikke en del av tjenestekontoret.  

 

Undersøkelsene i de fire kommunene viser følgende svakheter/utfordringer i kommunenes 

koordinerende enheter: 

 

Generelt er koordinerende enhet «i støpeskjeen» i alle kommunene.  

 Det er liten kjennskap blant medarbeiderne i kommunen til hva koordinerende enhet er og 

de oppgaver den har.  

 Koordinerende enhet har ikke full oversikt over behov for IP i kommunen.  

o Meldinger om behov når ikke alltid koordinerende enhet 

o Koordinator oppnevnes ikke alltid av koordinerende enhet  

 Det er til en viss grad uklare ansvars- og oppgavefordeling mellom fagtjenesten, 

tildelingskontoret og koordinerende enhet 

 Koordinerende enhet gir opplæring og veiledning etter behov i Skedsmo og Ullensaker. 

Rælingen har en fast kursplan. I Lørenskog har det ikke vært kapasitet til å gi opplæring det 

siste året. 

 

Revisjonen nevner at overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal 

(forskrift om habilitering og rehabilitering, IP og koordinator § 6) 

a) motta meldinger om behov for individuell plan, jf. § 23  

b) sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan. 

  

Det er ikke et krav i loven eller forskriften at koordinerende enhet skal tildele IP og/eller koordinator, 

men kommunen kan selvfølgelig velge en slik løsning. Revisjonen viser i denne forbindelse til 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20110624z2D30z2EzA77z2D3
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Helsedirektoratets høringsforslag datert juni 2014 til tekst til nettbasert veileder for habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator kapittel 2.4.  

 

I alle kommunene er det koordinerende enhet som utarbeider rutiner/prosedyrer som skal sikre 

lovkravet.  

 

4.4 Revisjonens anbefalinger 

 

Følgende anbefalinger går igjen i alle kommunene: 

 Kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet 

både innad i kommunen (inklusive fastlegen og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten. 

 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator i 

henhold til lovens intensjon og krav. 

 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningen i 

loven, jf. kapittel 7 i hele og omsorgstjenesteloven og forskrift om habilitering og rehabilitering 
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1471 Lørenskog 

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Direkte nr: 

Mona Moengen K. Therese B. Asak 66106913 

Sted: Dato: 

Jessheim 29.10.2015 

OVERSENDELSE AV REVISORBREV NR. 812015 - ENDELIG INNBERETNING -
SKEDSMO KOMMUNE 

Vedlagt følger Revisorbrev nr. 8/15 til behandling i Kontrollutvalget Skedsmo kommune. 

Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig revisor Marion B. Hauan (tlf: 66106905/ e-post: 
marion.hauan@romerikerevisjon.no) eller undertegnede (tlf. 66106913 I e-post: karen . 
therese.asak@romerikerevisjon.no) for evt. spørsmål. 

Med vennlig hilsen /J. _ n 
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Karen Therese Bjørnstad Asak 
regnskapsrevisor 

Vedlegg: 1 
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Kontrollutvalget i Skedsmo kommune 

Revisorbrev nr. 8/2015 - Endelig innberetning - Ureglementert uttak av 
kontanter fra felleskonto for beboere ved boenhet. 

Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 femte ledd skal revisor sende 
endelig innberetning til kontrollutvalget når saksforholdet om mislighet er nærmere avklart. Videre 
fremgår det av § 4 andre ledd i samme forskrift at revisor skal påpeke misligheter ovenfor 
kontrollutvalget. 

Bakgrunn 
Romerike revisjon IKS mottok medio juni en muntlig orientering fra rådmannen i Skedsmo 
kommune om en mislighetssak i kommunen. Saken ble muntlig referert i Kontrollutvalget 
16.09.2015. 

Saken gjaldt en ansatt sitt ureglementerte uttak av kontanter fra konto for beboermidler innen helse 
- og sosialsektoren pålydende kr. 148 000. Forholdet var i følge rådmannen fulgt opp internt i 
kommunen og saken var meldt til politiet. Den ansatte hadde avsluttet sitt arbeidsforhold i 
Skedsmo kommune. 

Fakta 
Ved enkelte av boenhetene innenfor helse- og sosialsektoren er det opprettet felleskonto til 
beboernes fellesutgifter. Utgifter kan være til mat, drivstoff for fellestransport, ferie mm. Felleskonto 
for beboere inneholder beboernes private midler og inngår ikke i kommunens regnskap. Det skal 
likevel føres regnskap for bruk av midlene. 

Avdeling for miljøarbeidertjenester for voksne har en beskrivelse av «prosedyre for håndtering av 
regnskap felleskonto». Denne inneholder bl.a. bestemmelser for oppbevaring av 
bankkort/nettbankbrikke og bokføring av transaksjoner, men ingen om kontroll. 

Ved en boenhet innen miljøarbeidertjenesten ble det i april 2015 oppdaget manglende dekning til 
faktura for fellesutgifter på en slik felleskonto. Forholdet ble meldt til overordnet i kommunen som 
iverksatte undersøkelser og gjorde nødvendige tiltak. Det viste seg at tidligere ansatt ved enheten 
med disponeringsfullmakt hadde foretatt kontantuttak av totalt kr. 148 000 fra brukernes 
felleskonto. Uttakene hadde skjedd i perioden oktober 2014 - april 2015. 

Dette medførte at vedkommende sa opp sin stilling i Skedsmo kommune og ba om å få 
tilbakebetale unndratt beløp. Beløpet ble overført kommunens konto juni 2015. 

Skedsmo kommune har foretatt følgende tiltak: 
anmeldt forholdet til Romerike politidistrikt 

www.romerikerevisjon.no Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no 

Org. no: 913 150 619 
Kontonummer: 8601 48 26329 



sendt erstatningskrav i en eventuell straffesak (sistnevnt er frafalt av kommunen da beløp 
er betalt tilbake i sin helhet) 
overført midler til beboerkonto 
mottatt innbetaling fra tidligere ansatt til Skedsmo kommune 

Revisor har mottatt dokumentasjon av ovennevnte. 

Oppsummering 
Vi har valgt å bygge vår rapport hovedsakelig på administrasjonens undersøkelser. Det er foretatt 
en gjennomgang av dokumenter samt samtale med ansatte i administrasjonen. 

Kommunen avdekket selv flere ureglementerte uttak av kontanter fra felleskonto for beboere. Ved 
mistanke ble det igangsatt tiltak, noe som medførte at den tidligere ansatte på enheten avsluttet 
sitt arbeidsforhold i Skedsmo kommune og senere tilbakeførte midlene. Forholdet ble anmeldt 
Romerike politidistrikt. 

Beboere ble ikke skadelidende økonomisk, da pengene raskt ble tilbakeført deres felleskonto. 

Saken har vist mangler og svikt i rutinen vedrørende håndtering av beboeres midler. Vår vurdering 
er at kommunen etter å ha oppdaget forholdet, synes å ha håndtert saken i tråd med interne 
retningslinjer for denne type hendelser. Skedsmo kommune har videre iverksatt tiltak i form av: 
- utarbeidelse av nye prosedyrer for håndtering av regnskap felleskonto 
- iverksatt hyppigere avstemming av felleskonto for beboere for å avdekke evt. avvik. 

Sistnevnte praksis vedr avstemming oppgis å skulle innlemmes i nye prosedyrer. 

Jessheim, 27.10.2015 

r-.~ o~ 
Marion B. Hauan 
oppdragsansvarlig revisor 

Kopi: 
Rådmannen i Skedsmo kommune 
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Karen Therese B. Asak 
regnskapsrevisor 
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Alle landets kommunestyrer 
     

 
 
 
  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/4445  28.10.2015 
 

Videre arbeid med kommunereformen 
Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen. 
Invitasjonen er forankret i et bredt flertall på Stortinget (Innst. 300 S (2013-2014)). 
Kommunene har fulgt opp invitasjonen. Mange har hatt gode lokale prosesser der både 
politikere, medarbeidere, innbyggere, frivillig sektor og næringslivet har vært involvert i 
diskusjoner om kommunens framtid.  
 
Nye kommunestyrer skal nå ta dette arbeidet videre. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere 
alle dere som er valgt inn i kommunestyrer for de fire kommende årene. Å bli folkevalgt er en 
tillitserklæring fra innbyggerne i kommunen. Dere har et viktig arbeid foran dere, både som 
ombudsmenn og som ledere. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere. 
 
En av de første, og viktigste, oppgavene dere står overfor er å bli kjent med kommunen. 
Hvordan opplever innbyggerne kommunen, hvilke utfordringer venter og hvordan kan 
kommune og lokalsamfunn møte disse utfordringene? Jeg ser denne oppgaven som en 
selvfølgelig del av det å utøve politisk lederskap og forvalte velgernes tillit. 
 
Kommunereformen er en god anledning til å gjøre denne jobben. Noen oppfatter 
kommunereformen som en systemendring og et komplisert politisk arbeid. Til syvende og sist 
handler den om to forhold. Det første er hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester, der folk 
bor, nå og i framtiden. Det andre er hvordan vi kan utvikle en kommunesektor med kraft og 
handlingsrom.  
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Som lokalpolitikere gikk dere ikke til valg på å forvalte systemer, men for å gi innbyggerne 
gode barnehager og skoler, gode helse- og omsorgstjenester og utvikle attraktive 
lokalsamfunn og sunn næringsutvikling. 
 
Kommunereformen er en mulighet til å diskutere hvordan vi skal få dette til, også i et 20-30 
års perspektiv. Da trenger vi færre og større kommuner med sterkere fagmiljø og et 
velfungerende lokalt selvstyre. Jeg håper dere benytter muligheten til å ruste Kommune-
Norge for framtiden. 
 
Kommunereformen – oppdraget fra Stortinget 
Stortinget har sluttet seg til de overordnede målene for kommunereformen (Innst. 300 S 
(2013-2014)). Målet om gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor er 
grunnleggende for å sikre gode lokalsamfunn i hele landet. Vi ønsker å ta vare på og 
videreutvikle den norske og nordiske modellen med sterke velferdskommuner som har stort 
lokalt selvstyre. Reformen skal også styrke forutsetningene for en helhetlig samfunnsutvikling 
i alle deler av landet. Det vil si bedre styring av arealbruk, boligbygging, transport, 
næringsutvikling, samfunnssikkerhet og beredskap og miljø og klima. 
 
Et annet mål med reformen er å gjøre kommunene så økonomisk solide at de kan takle 
uforutsette hendelser, drive effektivt og løse oppgaver som ikke er lovpålagte.  
 
Kommunereformen skal også styrke lokaldemokratiet. Større kommuner kan ta ansvar for 
flere oppgaver. Det kan gi grunnlag for å redusere den statlige detaljstyringen. Vi ønsker 
kommuner som kan løse sine oppgaver selv og ikke er avhengige av nabokommuner for å løse 
lovpålagte oppgaver. 
 
Da Stortinget behandlet rammene for kommunereformen, understreket et bredt flertall at det 
er behov for endringer i dagens kommunestruktur. Mye er endret siden siste store endring av 
kommunestrukturen på begynnelsen av 1960-tallet: 
 

• Kommunikasjonsmulighetene er bedret 
• Næringsstrukturen er forandret  
• Bosettingsmønsteret har endret seg som følge av tiår med sentralisering. 
• Omfang av og innhold i offentlige tjenester er blitt flere og mer komplekse 
• Kravene til fagkompetanse og tverrfaglig samarbeid har økt både i tjenesteytingen 

og forvaltningen 
• Forventningene til innbyggere og næringsliv er noe helt annet enn for 50 år siden 

 
Kommunestrukturen fra 1960-tallet er verken tilpasset dagens eller morgendagens 
utfordringer. Kommunereformen handler ikke om å forandre Norge, men at Norge er 
forandret. 
 
I tiårene som kommer vil det bli færre i yrkesaktiv alder per pensjonist, og det blir flere med 
omsorgsbehov. Mange kommuner vil møte store utfordringer når de skal rekruttere 
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fagpersoner og spesialister til de mange oppgavene kommunene skal løse. I byområdene er 
dagens kommunegrenser mange steder en hindring for å kunne håndtere den sterke veksten og 
sikre en god areal- og samfunnsplanlegging. 
 
Erfaringene fra sammenslåinger som er gjennomført er gode, og viser at nye kommuner får en 
positiv utvikling, se Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 (Vedlegg 1). 
 
Milepæler i reformen  
Da Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 2016 i juni viste flertallet til Innst. 300 S 
(2013-2014) der det het at "alle kommuner har utredningsplikt i kommunereforma". I Innst. 
375 S (2014-2015) utdyper flertallet at de i begrepet utredningsplikt legger til grunn "at alle 
kommunar skal ta aktivt del i kommunereforma. Dette inneber blant anna å ha dialog med 
nabokommunar, utgreie og vurdere aktuelle alternativ for så å ta stilling til om og i så fall 
kva kommunar ein ønskjer å gå saman med innan 1. juli." 
 
Det er bred enighet på Stortinget om at det er behov for endringer i kommunestrukturen 
dersom vi skal nå våre nasjonale velferdsmål. Stortingsflertallet er klar på hva det forventer at 
kommunene skal gjøre i reformarbeidet. Forventningen strekker seg utover bare det å vurdere 
om kommunen kan fortsette alene også i tiårene framover. En grundig prosess med 
nabokommuner, der også innbyggere involveres, gjør at kommunestyrene vil ha et godt 
grunnlag til å fatte vedtak innen 1. juli 2016 om hvordan de skal møte framtidens utfordringer.  
 
Dette er hovedløpet i kommunereformen. Ved å følge det kan en ny kommune som 
hovedregel være klar til 1. januar 2020. Kommuner som ønsker at en sammenslåing skal tre i 
kraft allerede fra 1. januar 2018, bør fortrinnsvis gjøre vedtak om dette innen utgangen av 
2015. 
 
Kommunestyrevedtakene skal sendes fylkesmannen, som skal vurdere om vedtakene er i tråd 
med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i fylket, slik 
stortingsflertallet har bedt om. Departementet vil på bakgrunn av tilrådningen forberede en 
proposisjon for Stortinget, som legges frem våren 2017. Regjeringen vil også følge opp Innst. 
333 S (2014-2015) om nye oppgaver til større kommuner og forslag om redusert statlig 
detaljstyring. Dette vil også legges frem for Stortinget våren 2017.  
 
Både regjeringen og stortingsflertallet har gitt uttrykk for at kommunereformen bygger på 
frivillighet og gode lokale prosesser. Unntak fra frivillighetsprinsippet kan likevel være 
aktuelt i helt spesielle situasjoner for at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer 
som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn (Innst. 300 S (2013-2014)). 
 
Verktøy og økonomiske virkemidler 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbyr ulike verktøy for kommunene i arbeidet 
med kommunereformen. I tillegg gir departementet økonomisk støtte til en prosessveileder i 
hvert fylkesmannsembete. Fylkesmennene har fått en viktig rolle i kommunereformen. De 
skal legge til rette og veilede kommunene. 
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• Det nettbaserte verktøyet NY KOMMUNE gir oversikt over relevante nøkkeltall 
og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. NY 
KOMMUNE ble oppdatert i oktober 2015.  

• Veilederen Veien mot en ny kommune tar for seg de lokale prosessene frem til et 
vedtak om sammenslåing i kommunestyret. Veilederen bør brukes sammen med 
nettverktøyet NY KOMMUNE.  

• I vår lanserte departementet en ny veileder for utvikling av lokaldemokratiet, som 
skal gi ideer og inspirasjon til god demokratisk praksis gjennom eksempler, 
relevante verktøy og utprøvde metoder fra kommuner som jobber godt med 
lokaldemokratiet.  

• Samtidig ble det også lansert et debatthefte "Lokaldemokrati og kommunereform", 
som kan brukes i arbeidet med å utvikle lokaldemokratiet når kommuner skal slå 
seg sammen. Debattheftet vil bli sendt til alle kommuner i høst. 

 
Verktøyene, også debattheftet, er tilgjengelige på www.kommunereform.no. 
 
Regjeringen legger opp til at de økonomiske virkemidlene i reformperioden, det vil si der det 
blir fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018, skal være tydelige og forutsigbare for alle 
kommuner.  
 
Departementet vil gi støtte til kommunenes engangskostnader knyttet til sammenslåing. 
Støtten vil bli utbetalt etter en standardisert modell og differensieres etter antall kommuner og 
antall innbyggere i sammenslåingen (se tabell 1 nedenfor). Kommuner som slår seg sammen 
får også en reformstøtte som kan brukes til det kommunen selv mener er mest hensiktsmessig. 
Denne støtten er differensiert etter antall innbyggere i den nye kommunen (se tabell 2).  
 
 

Tabell 1. Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner). 

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20- 49 999 
innbyggere 

50- 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000 

5 eller flere kommuner 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000 

 

http://www.kommunereform.no/
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Tabell 2. Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte  

0-14 999 innbyggere 5 000 000 

15 000- 29 999 innbyggere 20 000 000 

30 000- 49 999 innbyggere 25 000 000 

Over 50 000 innbyggere 30 000 000 

 
Inndelingstilskuddet er en gunstig og langsiktig ordning som gjør at kommunene får god tid 
til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Inndelingstilskuddet sikrer at den nye kommunen får 
beholde alle tilskudd i inntektssystemet, også regionale tilskudd som for eksempel 
småkommunetillegget, som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner. Tilskuddet 
utbetales i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over 5 år.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av året sende ut et høringsforslag om 
nytt inntektssystem for kommunene. I dette arbeidet vil regjeringen legge vekt på at 
kommunene skal kunne videreutvikle velferdstilbudet i tråd med befolkningsendringene. Et 
nytt inntektssystem må fortsatt ta hensyn til at Norge har spredt bosetting. Regjeringen vil 
imidlertid vurdere endringer som innebærer at inntektssystemet ikke i samme grad som i dag 
kompenserer for at små kommuner frivillig velger å stå alene. Nytt inntektssystem vil tre i 
kraft fra 2017. 
 
Vi er opptatt av å gi kommune forutsigbarhet i kommunereformen. Derfor beregnes 
inndelingstilskuddet ut fra inntektssystemet i 2016 for alle kommuner som blir slått sammen i 
reformperioden. Endringer i inntektssystemet i perioden 2017-2019 vil med andre ord ikke 
påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet for disse kommunene. 
 
I desember vil departementet komme med en ny veileder som tar for seg fasen etter at det er 
gjort nasjonalt vedtak om sammenslåing og fram til en ny kommune er etablert. Her vil vi 
redegjøre for prosess og saksgang i en sammenslåingsprosess; hvilke vedtak må fattes, hvilke 
organer må og kan opprettes med hvilke arbeidsoppgaver og fullmakter, funksjonstid, hvilke 
styringsdokumenter bør utarbeides med mer. Hensikten er å vise rammene dere kan arbeide 
innenfor når dere skal bygge en ny kommune. 
 
De fleste kommunestyrene har nå konstituert seg for de fire neste årene. Jeg regner med at 
arbeidet med kommunereformen for de aller fleste kommuner er over i en fase der 
utredningene er gjort. Nå er tiden inne for at de politiske initiativene og forhandlingene kan ta 
til for alvor.  
 
Arbeidet med kommunereformen innebærer at dere som folkevalgte har et ansvar utover å 
løse viktige oppgaver i inneværende periode. Ansvaret handler om å ruste kommunene for 
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framtiden. Dette gir dere som tillitsvalgte og politiske ledere en unik mulighet til å forme 
framtidens Kommune-Norge. Jeg ønsker dere til lykke med arbeidet.  
 
 
 
 
Med hilsen  
 

 
 Jan Tore Sanner 

  
 
 

  
 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032  OSLO 

Kommunesektorens organisasjon Postboks 1378 Vika 0114  OSLO 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502  MOSS 
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306  HAMAR 
Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626  LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007  DRAMMEN 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103  TØNSBERG 
Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702  SKIEN 
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001  STAVANGER 
Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605  KRISTIANSAND S 
Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809  ARENDAL 
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020  BERGEN 
Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

Fylkeshuset 6404  MOLDE 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863  LEIKANGER 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468  TRONDHEIM 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734  STEINKJER 
Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002  BODØ 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291  TROMSØ 
Fylkesmannen i Finnmark Statens hus, Damsveien 1 9815  VADSØ 

 



 

 

 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 3 262 145 2 000 000 1 898 028 357 963 526 358 450 000 342 536 276 

Avvik i kroner   1 262 145 1 364 117   -486 474 15 427 250 

Avvik i prosent   63,1 % 71,9 %   -0,1 % 4,5 % 

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

Skatteinngang 2 307 796 941 000 940 527 237 090 428 233 081 000 226 746 643 

Avvik i kroner   1 366 796 1 367 269   4 009 428 10 343 785 

Avvik i prosent   145,2 % 145,4 %   1,7 % 4,6 % 

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

Skatteinngang 4 522 263 6 500 000 6 211 452 518 965 037 512 451 000 489 202 413 

Avvik i kroner   -1 977 737 -1 689 189   6 514 037 29 762 624 

Avvik i prosent   -30,4 % -27,2 %   1,3 % 6,1 % 

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

Skatteinngang 9 247 984 7 300 000 6 942 722 1 134 308 003 1 136 150 000 1 081 967 809 

Avvik i kroner   1 947 984 2 305 262   -1 841 997 52 340 194 

Avvik i prosent   26,7 % 33,2 %   -0,2 % 4,8 % 

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

Skatteinngang 2 017 517 2 400 000 2 098 812 353 846 135 350 100 000 342 064 340 

Avvik i kroner   -382 483 -81 295   3 746 135 11 781 795 

Avvik i prosent   -15,9 % -3,9 %   1,1 % 3,4 % 

 

Gebyrinntekter 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 402 523 2 373 772 2 416 590 -42 818 

Gebyr inkasso 28 844 386 220 291 655 94 565 
 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 
 Antall nye 

saker  
Beløp nye saker Antall løpende 

saker fra 2015 
Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 520 2 759 250    

Hittil i år   1 396 9 911 453 694 3 019 938 84% 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 215 196 42 391 621 17 857 142 

 
 
  

 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

 

Skatteinngang oktober 2015 



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Desember 2015 

Oversikt over saker til behandling 2016 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Økonomisk rapportering

 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).

 Oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.

8. februar
Kl. 16

 Referater

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon

 Årsmelding 2015.

 Planlegging og gjennomføring av regnskapsrevisjon i Skedsmo for

revisjonsåret 2015.

 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon

 Bestillingsdialog på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt?

 Rapportering fra revisjonen.

15. mars
Kl. 8 - 12 

 Referater

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast

 Overordnet analyse selskapskontroll

 Habilitet i kontrollutvalget.

 Forvaltningsrevisjonsrapport på opplæringsområdet ref sak 35/15.

 Rapportering fra revisjonen.

9. mai
Kl. 8 - 12 

 Referater

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014.

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020

 Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast

 Sak om korrupsjon.

 Rapportering fra revisjonen

20. juni
Kl. 8 - 12 

 Referater

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus - kontrollutvalget

ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp før

sommeren 2016.

 Oppfølging av sak 15/15, hvor kontrollutvalget bedt rådmannen

etablere et samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater enn

brann og redning, slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter.

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


 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      November 2015 

 

Møte Saker 

 Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 

 Rapportering fra revisjonen.  

12. september   

Kl. 16 

 

 Referater  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  

 Rapportering fra RRI på ressurser. 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 Rapportering fra revisjonen.  

24. oktober 

Kl. 16 

 Referater  

 Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR på et 
egnet tidspunkt sak 22/15. 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 

28. november  

Kl. 16 

 Referater. 

 Årsplan 2017. 

 Rapportering fra revisjonen. 

Ikke berammet   

2017 
 
 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling (gis på 

første møte). 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.15 1/2015 Orientering fra rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av tips og 
varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens 

system for behandling av tips og varsling til 

orientering. 

     

 2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 

1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter 

for resten av planperioden: 

 Skole 

 Beredskap og 

 Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og 

informasjon til innbyggerne. 

2. Kontrollutvalget ber RRi legge frem en skisse et 

prosjekt på tilpasset opplæring og læringsmiljø 

herunder hjem skolesamarbeid til junimøtet. 

Særutskrift sendt 

25.2.15 

    

 3/2015 Status for oppfølgingssaker 
og saksutvikling i 
barnevernet. 

Kontrollutvalget innkaller barnevernleder til møtet i 

mai for å gi en statusrapport. 

     

 4/2015 Notat om fond – bestilling. Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide et notat 

om fond til maimøtet, og legge vekt på å gi utvalget 

en oversikt over bundne og ubundne fond samt 

delegasjoner til/fra rådmannen. 

Særutskrift sendt 

25.2.15 

    

 5/2015 Årsmelding for 
kontrollutvalget 2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.  

2. Saken sendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift sendt 

25.2.15 

K-styret 

25.3.15 

sak 15/33 

   

 6/2015 Planlegge virksomhetsbesøk 
2015. 

Kontrollutvalget foretar ikke virksomhetsbesøk i 

2015. 

     

 7/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer 

til de problemstillinger henvendelsen tar opp i 

punkt 8, herunder en oversikt over status på de 

påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i 

denne forbindelse at rådmannen gjør rede for 

forholdet til andre offentlige etater, som for 

eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret.  

Særutskrift sendt 

25.2.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i 

henvendelsen. 
 8/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 

     

 9/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 

     

20.04.15 11/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

 

     

 12/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens 

vurdering av hvor langt kommunens ansvar går ved 

brann eller livstruende skader når det gjelder disse 

sakene. Videre ønsker kontrollutvalget rådmannens 

kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, 

herunder at kommunen kategoriserer sakene feil, 

saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og -kapasitet, 

forskjellsbehandling, praktisering av 

offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport 

er fulgt opp herunder informasjon på kommunens 

nettsider. Utvalget ønsker også informasjon om 

kommunens samarbeid med andre etater 

(brannvesen, politi, skatteetaten etc). 

     

 13/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

FRA BEHANDLINGEN: Fra sak 11/15: Prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjekt på skole kommer 

til junimøtet.  

Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS er forsinket, 

og blir levert i september. 

VEDTAK: Kontrollutvalget tar revisjonens 

rapportering til orientering. 

     

 14/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

11.5.15  15/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget – ulovlig bruk 

Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker 

behandles i henhold til forvaltningsloven. 

Særutskrift sendt 

11.5.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

av eiendom.  Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter. 

Selv om det skjer endringer i fokus og prioritering 

er kontrollutvalget av den oppfatning at like saker 

må behandles likt. Videre ber utvalget rådmannen 

etablere et samarbeide med skatteetaten og andre 

relevante etater enn brann og redning, slik at 

kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. 
 16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap 
2014 

Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets 

uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2014 

med de endringer som fremkom i møtet, og 

oversendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 

Særutskrift sendt 

11.5.15 
    

 17/2015 Revisjonsbrev 7 – 
Årsregnskapet 2014 

Kontrollutvalget legger til grunn at 

administrasjonen forholder seg til kommunestyrets 

vedtak og kommunelovens bestemmelser om 

avsetninger til og bruk av fond. 

Særutskrift sendt 

11.5.15 
    

 18/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget  

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 

Særutskrift sendt 

11.5.15 
    

 19/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Fra behandlingen: Kontrollutvalget ønsker å ha en 

sak om utvalgets erfaringer. Videre ønsker 

kontrollutvalget å få en orientering om status 

vedrørende SNR på et hensiktsmessig tidspunkt.  

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

  Sak om utvalgets 

erfaringer settes 

opp i 

septembermøtet. 

SNR orientering 

settes opp i møtet 

15.6. 

  

 20/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 

     

 21/2015 Eventuelt. Ingen saker.      

15.6.15 22/2015 SNR – orientering fra ordfører 

og rådmann.  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

     

 23/2015 Orientering om status i 
barnevernet 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 24/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapport til 

orientering.  

2. Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding 

Særutskrift sendt 

16.6.15 

 Følges opp i 2016   
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

vedlikehold. fra administrasjonen om hvordan 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 

utgangen av 2015. 
 25/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innen rus og psykiatri. 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og 

vil be om å få seg forelagt en redegjørelse om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp før 

sommeren 2016. 

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann følge opp 

rapportens anbefalinger. 

Særutskrift sendt 

16.6.15 
KS 9.9.15 

sak 15/94 
   

 26/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
tilpasset opplæring og 
læringsmiljø – Prosjektskisse. 

Basert på prosjektskissen ber kontrollutvalget 

revisjonen legge frem forslag til prosjektplan for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 

opplæringsområdet til møte 16.9. 

Særutskrift sendt 

16.6.15 
 Leveres til 

marsmøtet 2016 

  

 27/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 
 

     

 28/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 29/2015 Eventuelt. Ingen saker.      

16.9.15 30/2015 Redegjørelse fra rådmannen 

om varslingssak.  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

     

 31/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til 

orienteringen. 
 

     

 32/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR). 

Lone Kjølsrud fremsatte følgende forslag: 

1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen 

skal gjennomføre en undersøkelse om de 

overnevnte forhold i denne saken. 

2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

øvrige kontrollutvalgene som ønsker å delta 

komme tilbake med en konkretisering og 

avgrensning av problemstillingene.  

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å 

koordinere en bestilling med de øvrige 

kontrollutvalgene i SNR-kommunene som 

velger å delta. 

Forslaget falt mot en stemme – Lone Kjølsrud. 

Leder fremsatte følgende forslag: 

 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune deltar 

ikke i en nærmere undersøkelse av forhold i 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

(SNR). 

 

Forslaget ble vedtatt mot en stemme  – Lone 

Kjølsrud 

 

Leder fremsatte følgende forslag: 

 

Kontrollutvalget vil følge opp hvordan SNR vil 

organiseres og hvordan det sikres åpenhet om 

selskapet. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 33/2015 Kontrollutvalgets erfaringer Medlemmene svarer individuelt.       

 34/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 
2016 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 

og tilsynsordningen for Skedsmo kommune 

vedtas og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 

Særutskrift sendt 

18.9.15 
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2016. 
 

 Budsjett 

2016 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 

       120 

000 

Abonnementer            3 

000 

Møteutgifter            2 

000 

Kurs          35 

000    

Sum kontrollutvalget        160 

000 

Sekretærfunksjonen       342 000 

Revisjonen     3 660 

000 

Totalt     4 162 

500 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling 

til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Skedsmo kommune 2016. 
 35/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

tilpasset opplæring – 
Prosjektplan. 

1. Kontrollutvalget bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

opplæringsområdet. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. Har kommunen utformet et «forsvarlig 

system» for å sikre at elevene får 

tilpasset opplæring?   

b. I hvilken grad legges det til rette for 

tilpasset opplæring ved skolene i 

kommunen?  

Særutskrift sendt 

18.9.15 
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3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 

450 timer, og endelig prosjektrapport 

ferdigstilles 1. mars 2016. 
 36/2015 Selskapskontroll RA 2 AS og 

NRV AS 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

Særutskrift sendt 

18.9.15. Purret 

20.10 

   

 37/2015 Rapport revisjonsåret 
2014/2015. 

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon 

for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

     

 38/2015 Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 

uavhengighet tas til orientering. 
 

     

 39/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 

     

 40/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 41/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

 
44/15 

Presentasjon av 
kontrollutvalgets medlemmer 

Tas til orientering 
 

   
  

 
45/15 

Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver 

Saken tas til orientering 
 

   
  

 

46/15 
Rutiner for innkalling og 
protokoll 

Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
Alle møtedeltakerne underskriver protokollen. 
 

   
  

 

47/15 Møteplan 2015 og 2016 

Kontrollutvalgets møteplan for 2015 og 2016 
Tirsdag 15. desember 2015 kl 08.00 
 
Møteplan for 2016: 
Mandag 8. februar, kveld 
Mandag 15. mars, dag 
Mandag 9. mai, dag 
Mandag 20. juni, dag 
Mandag 12. september, kveld 
Mandag 24. oktober, kveld 
Mandag 28. november, kveld 
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 48/15 Eventuelt Ingen vedtak     

       ok 

 



Kontrollutvalget, orientering 

08.12.2015 Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn 
 

1 

Organisasjonskart 



Organisasjonskart politisk struktur 

Kommunestyre(47) 

HU Utdanning (11) HU Helsevern og sosiale 
saker (11) HU Teknisk (11)  HU kultur, miljø og 

landbruk (11) 

Administrasjonsutvalget 
(6+3) 

Arbeidsgiverutvalget 
(3) 

Kontrollutvalget (5) 

Formannskap (13) 



Organisasjonskart administrativ struktur 

Rådmannen 

Utdanningssektoren Helse- og sosial 
sektoren Teknisk sektor Kultursektoren 

Sentraladm. 
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