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Arkivsak-dok. 15/00198-23 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 24.04.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 - 
FET KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Fet kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
2. Årsrapport og årsberetning 2017 for Fet kommune
3. Regnskap 2017 – med noter for Fet kommune
4. Finansrapport 2017
5. Uavhengig revisors beretning

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Fet avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 14.05.2018 
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev. 

Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i kommunens 
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard. 
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 6.4.18. Beretningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold. 

Rådmannen er invitert til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 

Sak 11/18
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2017, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget er spesielt 
opptatt av selvkostfondene, og om disse er forvaltet i henhold til lover og forskrifter, 
samt kommunens økonomireglement. 
 
Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet med 
revisjon av Fet kommunes årsregnskap 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
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Vår dato Vår referanse 

17.04.2018 15/00198-24 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Samia Esam, tlf.67934500          

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Romerike 
Kontrollutvalgssekretariatet IKS - 
ROKUS 

Hasselveien 6 +47 67934500 samesa@lorenskog.kommune.no 898704262 

Postboks 304 1470 LØRENSKOG    
1471 LØRENSKOG     
     
 

  
  
Til kommunestyre i Fet kommune  
  
  
  

    

Uttalelse til Fet kommunes årsregnskap for 2017 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse av 
revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir sin innstilling om årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 24. april 2018 behandlet kommunens årsberetning og årsregnskap for 
2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

• Årsrapport og årsberetning 2017 for Fet kommune 

• Regnskap 2017 – med noter for Fet kommune 

• Finansrapport 2017 

• Uavhengig revisors beretning 
 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger. 
 
Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i samsvar med 
lover og forskrifter. 
 
Det konstateres at Fet kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig overskudd på 
kr 7,7 mill. kroner. Netto driftsresultat er på 12,815 mill. kroner og utgjør 1,6 % av kommunens 
driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør 
utgjøre om lag 2 % av driftsinntektene. Fet kommunes eget mål er at netto driftsresultat skal utgjøre 
minst 3 % over tid. Dersom Fet kommune skal nå målet om netto driftsresultat på minst 3 % over tid, 
må mindre disponeres i driften, alternativt må inntektsnivået økes. 
 
Imidlertid konstaterer kontrollutvalget at netto lånegjeld er høy. Lånegjelden er betydelig høyere enn 
kommune i Akershus, kommunegruppe 7 i KOSTRA og Skedsmo kommune. I prosent av brutto 
driftsinntekter utgjør netto lånegjeld 132 % i 2017, mot 114 % i 2014. Ifølge KS må en gjeldsgrad på 
over 100 % anses som risikabelt, med tanke på å kunne videreføre tjenestetilbudet ved økt rente. 
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 Vår dato Vår referanse 

 17.04.2018 15/00198-24 
 
I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og 
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten. Det er redegjort for dette i beretningen. 
 
Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer. 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 
revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
 
 
Fetsund, 24.04.2018 
 
 
 
Knut Øivind Alfarrustad Kopi: Formannskapet 
Leder i kontrollutvalget  
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- sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet  

 

Årsrapport og årsberetning 2017 

 

Fotograf Harald Aarvig 
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1  O m  ra ppo r t en  

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. Kommunelovens § 48 pkt.1 jf. pkt.5. Det bør 
fremgå hva som er pliktig informasjon i forhold til lov og forskrift. Den pliktige informasjonen er 
i dette dokumentet samlet her: 

- Kapittel 4 Driftsregnskapet 
- Kapittel 5 Investeringsregnskapet 
- Kapittel 6 Balanseregnskapet 
- Kapittel 7 Øvrige forhold 

Årsberetningen skal gi opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet, om forhold som er 
viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, samt om 
andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.  

Det skal redegjøres for kommunens arbeid med likestilling, etikk, betryggende kontroll og 
diskriminering.  

Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal det, der det er vesentlige avvik mellom 
utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i justert budsjett, redegjøres for avviket. 
Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og justert budsjett. 
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2  V i s j o n ,  v e rd i e r ,  o ve r o rdnede  m å l  

 Visjon -  ”Sammen skaper vi  tr ivse l og 
utvik l ing  i  Fet !”  

Sammen og vi - i erkjennelse av at Fet kommune som organisasjon ikke alene kan løse de 
utfordringene lokalsamfunnet står overfor. Kommuneorganisasjonen, lokalbefolkningen, 
entreprenører, organisasjoner - sammen har vi ansvaret for å finne de gode løsningene, her kan 
alle delta. 

Trivsel - fordi innbyggere som trives i Fet kommune, utvikler identitet til stedet. De vil være gode 
ambassadører for kommunen, og vil sannsynligvis være interessert i ta ansvar for at 
stedet/kommunen skal bli enda bedre. Gode boliger, god plass, miljø-, natur- og kulturkvaliteter, 
og gode rekreasjonsmuligheter, er viktig. Vektlegging av trivsel innebærer at alle kan trives, 
uavhengig av sosioøkonomisk eller kulturell bakgrunn, og innehar en ambisjon om at vi skal 
trives i hverandres selskap. 

Utvikling - er ikke bare kvantitativ vekst som boligbygging eller etableringer, men og kvalitativ 
vekst: vi har som mål å få bedre skoler, bedre bomiljøer, bedre oppvekstsvilkår, et bedre sentrum 
osv. Kvalitativ vekst kan kommunen ikke oppnå uten at samarbeidspartnerne er interessert i å 
realisere dette sammen med kommunen. 

Skaper - fordi trivsel og utvikling ikke er noe som kan vedtas med simpelt flertall av 
Kommunestyret. Trivsel og utvikling er et resultat av en møysommelig prosess preget av bevisste 
valg og aktive handlinger. Å skape er en aktiv prosess og en prosess som ofte tar tid. At 
innbyggerne opplever en tilstand preget av trivsel og utvikling er ikke noe man får til i en fei, og 
det er ikke noe en kommuneorganisasjon kan gjøre alene. Her trengs ”sammen og vi”. 

 Fet kommunes verdier  –  ÅRA: Åpenhet -  
respekt -  ansvar  

Åpenhet er valgt av mange grunner. Blant annet fordi det skal være mulig å påvirke kommunens 
beslutningsprosesser - og beslutninger skal primært fattes i ”åpne” rom. Åpenhet innebærer også 
tilgjengelighet til kommunens tjenester. Terskelen for å få en tjenesten skal være overkommelig, 
åpningstiden skal være slik at brukerne kan nyttiggjøre seg tilbudet, og tjenesten skal utformes og 
utvikles i dialog med brukerne.  

Respekt – fordi kommunal tjenesteyting oppstår i møtet mellom bruker og tjenesteyter. Respekt 
og respektfull behandling må derfor prege vår omgang med brukere, innbyggere og andre 
samarbeidspartnere. Dessuten - hvis vi som organisasjon skal utvikle oss, nå viktige mål og bety 
noe for omgivelsene, må samhandlingen være preget av at vi har respekt for hverandre som 
mennesker med ulike roller, ulike behov, ulike faglig ståsted, ulike oppfatninger og kulturelle 
forskjeller. 

Ansvar - er valgt fordi visjonen forutsetter både et delt og et felles ansvar mellom kommunen og 
dens samarbeidspartnere. Ansvarsbegrepet innebærer at kommunen har en utstrakt hånd mot 
sine samarbeidspartnere, men samtidig kan stille krav. Elever i skolen må jobbe hardt selv for å få 
gode resultater. Utbyggere må selv delta med ressurser for å få til en utbygging, brukere av 
kommunens ulike hjelpetilbud må og forsøke å mestre sine utfordringer, i alle fall delvis selv. 
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 Kommuneplanens satsningsområder  

Satsningsområde 1- Identitet og samhold 

Fet kommune ligger vakkert til. Glomma, Øyeren og et grønt landskap er flotte kvaliteter. 
Sammen med stolthet over kulturminnene og kulturmiljøet, naturen og landbruket danner det 
grunnlag for vår identitet. Fetsund ligger sentralt og attraktivt til, men samtidig litt utenfor 
bysentra. Styrking av identiteten er viktig i forhold til egen trivsel og kommunens muligheter til å 
trekke til seg attraktive næringslivsaktører og befolkning. Det blå og grønne landskapet er flotte 
kvaliteter, men i tillegg vil det være nødvendig med nye attraksjoner, anlegg og aktiviteter som 
setter Fet på kartet og gjør at vi med stolthet og begeistring forklarer hvor vi hører til. 

Samhold er nødvendig for å sikre tydelige prioriteringer for og i Fet. Det gjelder både i forhold til 
samarbeid med private aktører som lag og foreninger, men også prioriteringer av kommunens 
egne oppgaver, i samspill med nasjonale og regionale myndigheter. 

Folk i Fet er stolte av kommunen sin 

1 Sånn vil vi ha det i 2026 Slik gjør vi det 

1.1 Gode møteplasser i sentrum 
og nærmiljøene.  
God tilgang til Glomma, 
Øyeren, skogen, marka og det 
åpne åkerlandskapet. 

Skape gode arenaer for alle aldersgrupper i sentrum og i nærmiljøer. 
Tilbud til ungdom og andre med særlige behov prioriteres. Informasjon 
om tiltakene. 
Fortsette tilrettelegging for  

 bruk av strandsoner, også badeplasser 

 turveier i kulturlandskapet  

 padlesenter, deltasafari 
Rydde og tilrettelegge Kongeveien for gåing og sykling.  

1.2 Lensene gir grunnlag for 
opplevelser, turisme og annen 
næringsutvikling. 

Samarbeide med museet om tilrettelegging. 
Benytte seg av lensemiljøet som grunnlag for opplevelser og del av 
undervisning for barnehager, skoler, voksne og eldre. 
Bygge videre på kvalitetene og mulighetene som ligger i Fetsund lenser 
og Nordre Øyeren naturreservat. 

1.3 Nytt museums- og 
våtmarksenter er et 
samlingspunkt for Romerike 
og Fet. 

Arbeide for å etablere et museums- og våtmarksenter i Fetsund.  
Skape samarbeid om etablering og lokalisering av aktiviteter som gir 
bruk og eierskap til senteret, som eksempel: 

 Kafe, pub, servering 

 Bibliotek, lesesal, lokaler for utleie 

 Undervisning 

 Salg av kortreiste produkter  

1.4 Fet kommune forvalter natur-, 
kultur-, skog- og 
landbruksressursene, og Fets 
historie på en bærekraftig og 
langsiktig måte. 

I alle arealbrukssaker legges behovet for langsiktig tenkning til grunn. 
Det legges til rette for aktiviteter og opplevelser i nærmiljøene. 

1.5 Fet er en foregangskommune 
når det gjelder 
omdømmebygging. 

Systematisk arbeid med identitet og omdømmebygging. 

 Framheve og snakke om Fets styrker ved alle anledninger og bidra 
ved felles arrangementer 

1.6 Et godt samhold og en sterk 
identitet preger kommunen. 

Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner også om aktiviteter. 
Legge til rette for identitetsskapende aktiviteter f.eks. 

 «Flomdagene i Fetsund» 

 Julemarked  

 «Brobygging» - aktiviteter på broa 

 Bygdebok for Fet, nyere tids historie 
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Satsningsområde 2 – Fetsund sentrum 

Et levende og attraktivt Fetsund sentrum er en forutsetning for å få til nødvendig styrking av hele 
Fet kommune. Det gjelder mulighetene for et godt privat og offentlig tjenestetilbud, styrket 
kollektivtilbud, med mulighet til å gå og sykle til daglige reisemål. 

Fetsund skal finne sin plass i hierarkiet av byer og tettsteder i regionen. Vi skal tilby gode 
møteplasser og aktiviteter for alle aldersgrupper. Det nasjonale museums- og våtmarksenteret 
som er under planlegging, vil være en viktig katalysator for Fetsunds videre utvikling. Samarbeid 
og felles lokalisering vil gi synergieffekter og motivere for investering og aktiviteter. Fetsund 
sentrum må sees i lys av en positiv utvikling av hele Fetsund tettsted.  

Fetsund er en levende og moderne stasjonsby med attraktive møteplasser inne og ute, 
aktiviteter, handel og et variert næringsliv 

2 Sånn vil vi ha det i 2026 Slik gjør vi det 

2.1 Fetsund sentrum har gode 
møteplasser, både innen- og 
utendørs, for alle grupper. 
 

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at 
våtmarksenteret får en riktig plassering i Fetsund. 
Være pådriver for at universitet/høyskole/videregående skole og næringsliv 
legger aktiviteter til Fet. Vurdere mulighetene for videregående skole. Bidra 
til at det er åpne fellesrom med kafe, kulturpub ol. i sentrum, eventuelt i 
tilknytning til våtmarksenteret. Legge til rette for aktiviteter som ballek, 
skating mm. 
Være pådriver for gode forbindelser mellom sentrum, brua og 
våtmarksenteret. 
Etablere lesesal og bibliotek i sentrum eventuelt i tilknytning til senteret. 
Se også satsningsområde 1 og 3. 

2.2 Fetsund stasjon er et 
funksjonelt 
kollektivknutepunkt. 

Arbeide for bedre sykkelparkering, sykkelveier, innfartsparkering (P-hus), 
matebusser, doble togsett til perrong og hyppigere avganger. 

2.3 Glomma er et naturlig 
midtpunkt. 

Arbeide for at ny Glommakryssing tar hensyn til sentrum og eksisterende 
bomiljø. 
Arbeide for vindskjerming og annen klimatilpassing av gangbruer og 
aktiviteter på bruene. 
Fortsette tilrettelegging for aktiv bruk av elvebredden. Eksempelvis: 

 Legge til rette for boligbygging og turisme langs deler av elvebredden. 

 Tilrettelegge for småbåthavner. 

 Etablere strandpromenader på begge sider av elva – gjerne i 
kombinasjon med flomvoller 

 Opprusting av Stasjonsstranda, 

 Ny brygge på Stasjonsstranda 

2.4 Fetsund sentrum har 
levende handel og service, 
aktivt næringsliv med 
mange arbeidsplasser og 
boliger. 

Samarbeide med næringsliv, skoler og frivillige organisasjoner om 
entreprenørskap. 
Tilrettelegge for handel, både «kjøpesenter-varer» og nisjeprodukter, lokal 
mat ol. Flytte kommunale funksjoner til sentrum. Arbeide for flytting av 
statlige servicerettede funksjoner til sentrum. 

2.5 Fetsund sentrum og Fetsund 
tettsted er en miljøvennlig 
og funksjonell enhet. 

Det legges til rette for høy boligtetthet i Fetsund sentrum  
Det legges til rette for sentrumsnær boligbygging med gangavstand til 
Fetsund stasjon. Tilrettelegging for fortetting og miljøvennlig utvikling på 
Nerdrum, Svingen og Warå, med vekt på nærhet til friluft og muligheter for 
dyrking av egen mat i utvalgte prosjekter. 
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Satsningsområde 3 – Bokvalitet og oppvekstmiljø 

God bokvalitet er en forutsetning for å trives og leve det gode liv. Det gir trygge rammer med 
muligheter for å leve aktivt sammen med venner og naboer. Ekstra viktig er miljøet vi tilbyr barna 
våre. Det er en god investering å legge spesielt til rette for at de unge trives og har gode miljø 
med aktiviteter og møteplasser. Det gjelder skole, barnehage og fritid, organisert og uorganisert. 
De unge selv legger spesielt vekt på mulighetene til å drive idrett og møtesteder utenfor skoletid. 

Fet kommune har gjennomgående en god folkehelse, men har noen utfordringer knyttet til 
overvekt, psykisk helse og livsstil hos barn og unge. 

Folk i Fet opplever at de har et godt liv 

3 Sånn vil vi ha det i 2026 Slik gjør vi det 

3.1 Folk i Fet har god helse. Legge til rette for inkludering og trivsel hos barn og unge. Ferdigstille 
folkehelseplanen og gjennomføre tiltakene. 
Styrke tilretteleggingen for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak.  
Ferdigstille og gjennomføre tiltakene i folkehelseplanen. 

3.2 De grønne nærområdene 
er i bruk. 

Tilrettelegge for bedre tilgjengelighet og utvidet bruk i forbindelse med planlegging 
av nye boliger og sentrumsområder. 

3.3 Innbyggerne trives i Fet. 
Innbyggerne skal være 
trygge på at de vil motta 
gode og tilpassede 
tjenester når behovene 
melder seg. 

Gjennomføre tiltak som bedrer kommunikasjonen med innbyggerne. Avklare 
forventingene til kommunens tjenester. Sikre universell utforming av planer og 
tiltak. 
Fortsette å utvikle tjenesteproduksjon med høy kvalitet på barnehager, skoler, 
eldreomsorg og tiltak for de som trenger litt ekstra omsorg. Legge til rette for 
varierte boformer for alle i ulike livsfaser. Det gjelder unge, eldre og personer med 
demens. Vurdere om det bør etableres et «Familiens hus» og dagsenter med 
møteplasser for alle. 
Arbeide for etablering av tilbud om videregående opplæring. Utrede mulighetene 
for hvilke fag som er mulige og aktuelle. Arbeide for idrettsanlegg/idrettspark og 
barnehage i tilknytning til en skole. Arbeide for en ny barneskole. Gjennomgå 
bruken av skoler og barnehager. 
Utvikle samarbeid om tjenester med nabokommuner. 

3.4 Flere bidrar til gode 
lokalsamfunn. 

Fortsette å stimulere til samarbeid med lag og foreninger, næringsliv og offentlige 
aktører. Legge til rette for møteplasser med organiserte og uorganiserte 
aktiviteter, idrett og kultur. 
Bidra til etablering av kulturarenaer for lokale arrangement f.eks. felles 17. mai 
feiring. 

3.5 Trafikksikre veier og 
miljøvennlig transport. 

Regulere inn gang- og sykkelveier, eventuelt fortau, i alle nye planer. Sikre 
snarveier for gående og syklende i nye og eksisterende boligområder. Turveier 
oppgraderes. 
Etablere trygge gang- og sykkelveier til barnehager, skoler og arbeidsplasser. 
Opprette trygge og tørre sykkelparkeringer ved skoler, jernbanestasjoner og større 
arbeidsplasser. Motivere til å etablere dusj og garderober ved større 
arbeidsplasser, sykle til jobben kampanjer med premiering ol. 

3.6 Et attraktivt og tilpasset 
kollektivtilbud. 

Arbeide for å utbedre stasjoner og holdeplasser. Arbeide for ringbuss i Fetsund 
tettsted. Bygge opp under kundegrunnlaget til stasjonene. 

3.7 Attraktive bomiljø. Skape trivsel og bolyst gjennom planlegging og etablering av boligområder med 
høy kvalitet. 
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 Oppfølging av kommuneplanen  

 

Kommuneplanen har et tidsspenn på 12 år. Dette tidsspennet er for langt med hensyn til 
detaljplanlegging. Det er derfor nødvendig å bryte ned satsningsområdene.  

Årsmålene skal være tuftet på satsningene i kommuneplanen og andre overordnede 
plandokumenter. For 2017 var følgene mål vedtatt: 

 Overordnede mål for kommunen  

Overordnede årsmål fra kommuneplanen 

1 Folk i Fet er stolte av kommunen sin. 

2 Fetsund er en levende og moderne stasjonsby med attraktive møteplasser inne og ute, aktiviteter, 
handel og et variert næringsliv. 

3 Folk i Fet opplever at de har et godt liv. 

 

Andre hovedmål  

4 Brukerundersøkelsen skal være lik 
landsgjennomsnittet eller bedre. 

Der det er resultater, er de rapportert under 
sektorene, se kapittel 10-26. 

5 Medarbeiderundersøkelsen skal være lik 
landsgjennomsnittet eller bedre. 

Rapportering i kapittel 9 Medarbeidere 

6 Samlet sykefravær i kommunen skal være ≤ 7,5%. Rapportering i kapittel 9 Medarbeidere 

7 Den tildelte økonomiske rammen er absolutt. Rapportering er under sektorene, se kapittel 10-26. 
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3  Rå dma nnen s  o pp s umm er i ng  

Fet kommunes regnskapsmessige overskudd er 
for 2017 på 7,7 mill kr. og netto driftsresultat på 
1,6 %. Dette er noe ned fra resultatene i 2015 og 
2016 som begge var på ca. 20 mill kr.  
Kommunens disposisjonsfond – før evt. 
avsetning av overskuddet fra 2017 – er på 12,1 % 
av driftsinntektene. Dette er svært viktig for Fet 
kommune – det gjør at vi står bedre rustet til å 
takle fremtidige utfordringer – det være seg økt 
rentenivå, lavere inntekter som følge av endrede 
rammeforutsetninger, eller økt behov for 
egenfinansiering av investeringer. Reserver gir 
kommunen tid til omstilling og økt 
handlingsrom. 

Gode resultater de siste årene betyr ikke at 
kommunens økonomiske situasjon er uten 
utfordringer – det vil fortsatt være behov for 
stram drift.  

Fet kommunes økonomi kjennetegnes av lave 
frie inntekter og høy lånegjeld pr innbygger. 
Dette innebærer at kommunen må ha et lavere 
driftsnivå enn gjennomsnittskommunen i Akershus, kommunegruppe 7 og landet. Fet kommune 
scorer imidlertid meget godt på Kommunebarometeret som sammenligner driften av alle norske 
kommuner. Her ender kommunen opp på en 38 plass basert på tall fra 2017. 

Stortinget vedtok 8 juni 2017 å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo til en kommune fra 
01.01.2020. Navnet på den nye storkommunen ble senere bestemt til å være Lillestrøm 
kommune.   

Det er etablert et omfattende politisk og administrativt arbeide, hvor en ny kommune skal formes 
med ny identitet, ny organisering, nye planer og ny kultur. Vi er nå inne i en arbeidskrevende 
periode, ikke minst administrativt, ved at vi bruker mye tid og ressurser på dette arbeidet. 
Samtidig er det avgjørende viktig at Fet er med å setter sitt preg på den nye kommunen, til det 
beste for innbyggerne i Lillestrøm kommune. 

Frem til ny organisering og ny kommune er på plass, er jeg trygg på at kommunens driftsenheter 
vil fortsette å gjøre et meget godt arbeid for bygdas innbyggere, og fremdeles makte å yte 
tjenester tilpasset befolkningens behov! 

Å løse fremtidens utfordringer vil – uavhengig av kommunereform - kreve fortsatt godt 
samarbeid mellom politikere og administrasjon, og vilje til å prioritere. Det vil være krevende å 
dimensjonere tjenestene til en økende befolkning, samtidig med at kostnadene holdes på et 
nøkternt nivå. Oppsummert ligger utfordringene innenfor følgende områder: 

- Arbeide mot en ny kommune 
- Videreutvikle kvalitet i tjenestene samt sikre nødvendig oppfølgingskapasitet 
- Ytterligere effektivisering av tjenestene 
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- Innføre bruk av ny teknologi – spesielt innen eldreomsorgen 
- Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, spisskompetanse 
- Skape rom for investeringer 
 

Til slutt ønsker jeg å rette en stor takk til alle medarbeidere i Fet kommune for godt arbeid og 
innsats i 2017. 

 

Fetsund 11.04.2018 

Lars Andreas Uglem, Rådmann 
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4  Dr i f t s r e gn s ka pe t  

 Regnskapsskjema 1A-  dri ft  

REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT 
Beløp i 1000 kr 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Just. bud. 
2017 

Budsjett-
avvik  

Endring 
regnskap 

Skatt på inntekt og formue Innt 325 799 336 499 329 720 -6 779 -10 700 

Ordinært rammetilskudd  Innt 232 093 252 932 253 461 529 -20 838 
Skatt på eiendom Innt 18 511 20 413 20 350 -63 -1 902 
Andre direkte og indirekte skatter Innt 114 114 114 0 0 

Andre generelle statstilskudd Innt 12 636 14 568 15 222 654 -1 932 
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Innt 589 153 624 525 618 867 -5 658 -35 373        

Renteinntekter og utbytte Innt 5 184 3 333 3 166 -167 1 852 
Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

Innt 0 0 0 0 0 

Renteutgifter Utg 18 474 18 191 17 949 242 -284 
Tap finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

Utg 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån Utg 26 100 26 500 26 500 0 400 

NETTO KAPITALUTGIFTER  Nto.utg. 39 390 41 358 41 283 75 1 968        

Til fri disponibel avsetning Innt 549 763 583 167 577 584 -5 583 -33 404        

Til dekn. av tidl. regnsk.m. merforbruk Utg 0 0 0 0 0 
Til ubundne avsetninger Utg 15 984 24 389 24 389 0 8 405 

Til bundne avsetninger Utg 0 0 0 0 0 
Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbruk Innt 20 984 20 342 20 342 0 642 
Bruk av ubundne avsetninger Innt 2 600 337 342 5 2 263 

Bruk av bundne avsetninger Innt 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger   -7 600 3 710 3 705 5 11 310        

Overført til investeringsregnskapet Utg 3 017 4 007 4 012 -5 990        

TIL FORDELING DRIFT   554 346 575 450 569 867 5 583 21 104        

SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B)   534 004 567 781 569 867 -2 086 33 777        

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK   20 342 7 669 0 -7 669 12 673 

Regnskap 2017 fremkommer med et regnskapsmessig overskudd på 7,669 mill kroner. Resultatet 
fremkommer, sett i forhold til justert budsjett, slik: 

 
-7 669

-2 086

-5

5

75

654

-63

-6 250

Resultat, oppsummert

Enhetene/rammeområdene, mindreutgift

Overført til investeringsregnskapet, mindreutgift

Netto avsetninger, mindreinntekt

Netto kapitalutgifter, merutgift

Andre generelle statstilskudd, mindreinntekt

Skatt på eiendom, merinntekt

Skatt og rammetilskudd, merinntekt
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Hovedårsaken til det positive resultatet er høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd, 6,250 mill 
kroner mer enn budsjettert. Videre er det netto disponert 2,086 mill kroner mindre enn 
budsjettert fordelt på kommunens enheter/rammeområder. 

 Frie disponible inntekter  

Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskudd utgjør 71,4 % av kommunens inntekter i 2017. Rammetilskudd etter 
inntektsutjevning er 20,838 mill kroner høyere enn i 2016, mens skatteinntektene nesten er 10,7 
mill kroner høyere. Inntektene er 6,249 mill kroner høyere enn i justert budsjett. 

 Beløp i 1000 kr Regnsk. 
2016 

Regnsk. 
2017 

Oppr. 
bud. 
2017 

Just. 
bud. 
2017 

Avvik 
just. 
bud.  

Endring 
regnsk. 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 256 311  268 283  268 283  268 283  -0  -11 973  
Utgiftsutjevning -27 370  -26 104  -26 104  -26 104  -0  -1 266  
Inntektsgarantiordningen (INGAR) -648  -1 161  -1 161  -1 161  -0  513  
Saker særskilt fordelt (helsestasjon/skolehelse) 1 530  2 063  2 063  2 063  0  -533  
Regionsentertilskudd 0  600  0  600  0  -600  
Veksttilskudd  1 683  2 015  2 015  2 015  0  -332  
Ordinært skjønn 2 800  2 600  2 600  2 600  0  200  
Overgangsordning - kommuner sammenslås 0  4 753  0  4 753  0  -4 753  
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 1 366  0  0  0  0  1 366  
Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget 0  -934  0  -934  -0  934  
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 0  705  0  705  -0  -705  

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 235 672  252 821  247 697  252 820  -1  -17 149  
Netto inntektsutjevning -3 579  111  -1 583  641  530  -3 689  

Rammetilskudd etter inntektsutjevning 232 093  252 932  246 114  253 461  529  -20 838  
Skatt på formue og inntekt 325 799  336 498  329 854  329 720  -6 778  -10 699  

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 557 892  589 430  575 968  583 181  -6 249  -31 537  

Overgangsordning – kommuner som sammenslås 
I revidert nasjonalbudsjett er det avsatt midler til en kompensasjonsordning til kommuner som 
skal slå seg sammen i kommunereformen, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og 
småkommunetillegg i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft. Fet kommune ble etter dette 
kompensert med 4,753 mill kroner, som beskrevet i 1. tertialrapport 2017. Tilskuddet er lagt til 
grunn i budsjett for 2018 og 2019 med kroner 4,877 mill kroner årlig, som lagt til grunn i 
statsbudsjettet. 

Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget 
Som følge av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene, ble følgende endringer 
(trekk) lagt inn i kommunens rammetilskudd, som beskrevet ved 1. tertial 2017: 

 Beløp i 1000 

Øremerking av realvekst begrunnet i tidlig innsats                 -353  
Redusert barnehageetterspørsel som følge av økt kontantstøtte                 -181  
Trekk kr 35,76 per innbygger som følge av økt skatteanslag                 -400  

Sum budsjettavtale                 -934  
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Skatteinntekter 
Teksten nedenfor er hentet fra: 
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/skatt/2017---nok-et-godt-
skattear/ 

Skattetallene fra SSB for 2017 - viser at kommunene fikk inn om lag 156,6 mrd. kr og 
fylkeskommunene om lag 32,3 mrd. kr i skatteinntekter. Dette er henholdsvis 4,5 og 3,1 
prosent mer enn i 2016. 

Kommunene fikk i 2017 1,85 mrd. kroner mer i skatteinntekter enn anslaget i 
statsbudsjettet for 2018. I desember måned hadde kommunene en skattevekst på 16,5 
prosent i forhold til samme måned i fjor, mens fylkeskommunene hadde en vekst på 14,6 
prosent.  

Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Her har det 
vært en vekst på 4,9 prosent for kommunene og 3,5 prosent for fylkeskommunene, 
sammenliknet med i fjor. Det ser ut til at skatteveksten også i 2017 har sammenheng med 
ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av skattereformen. Merskatteveksten i 
2017 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige 
inntektsnivået for kommunesektoren. 

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 pst for kommunene 
og 1,7 pst for fylkeskommunene. Vekstanslagene ble satt ned til henholdsvis 1,0 pst og 
1,2 prosent i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det ble gjort nye vekstanslag for 2017 i 
forbindelse med statsbudsjett for 2018, og anslagene for 2017 var 3,3 prosent for 
kommunene og 3,2 prosent for fylkeskommunene. 

Det ble i opprinnelig budsjett for 2017 lagt til grunn vekst i Fets skattenivå fra 2016 på 2,4 %, 
mens det for landet ble budsjettert vekst på 2,3 %. Det vil si en litt sterkere vekst i Fet enn for 
landet. 

Vekst fra 2016 ble sterkere enn lagt til grunn både for Fet (3,3 %), og for landet (4,5 %). Veksten 
for landet ble dermed sterkere enn for Fet.   

Skattevekst fra året før 2015 2016 2017 

Fet - statistikk 3,0 % 15,7 % 3,3 % 

Fet – øk.plan 2016-2019 3,0 % 14,4 % 2,4 % 

Landet - statistikk 6,0 % 9,7 % 4,5 % 

Landet - øk.plan 2016-2019 6,0 % 8,7 % 2,3 % 
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Skattenivået 2017 i Fet er 29 121 
kroner per innbygger. Dette er 97,8 % 
av landssnittet. Kommuner med 
skattenivå under 100 % prosent av 
landsnittet skal kompenseres for 
lavere inntekt med skatteutjevning. 
Dette betyr at Fet skal kompenseres 
med 60 % av differansen mellom eget 
nivå, og landssnittet (= 394,3 kroner 
per innbygger). Samtidig skal Fet - 
som for alle kommuner - bidra til 
finansiering av inntektsutjevningen på 
384,7 kroner per innbygger. Derfor 
tilføres Fet netto 9,6 kroner per 
innbygger i inntektsutjevning, eller i 
alt 0,111 mill kroner i 2017.  

Eiendomsskatt 

Inntekter fra eiendomsskatt er 20,413 mill kroner, 1,902 mill kroner høyere enn i 2016, og 
omtrent som budsjettert for 2017. Økning i boligverdiene fra Skatteetaten, som kommunen 
benytter som grunnlag for eiendomsskatt for de fleste boliger, er hovedårsak til den store 
økningen i inntekter fra 2016 til 2017. Skatten er skrevet ut med 2 ‰, bunnfradraget er 250 000 
kroner.  

Andre direkte og indirekte skatter 

Inntekter fra konsesjonsavgift er som budsjettert. 

Andre generelle statstilskudd 

Beløp i 1000 kr Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2017 

Budsjett-
avvik 

Endring 
regnsk. 

Integreringstilskudd -9 470 -11 998 -12 500 502 -2 528 
Kapitaltilskudd / kompensasjonstilskudd -3 166 -2 570 -2 722 152 596 
Sum  -12 636 -14 568 -15 222 654 -1 932 

Integreringstilskudd er regnskapsført med nesten 12 mill kroner i 2017. Dette er 2,528 mill 
kroner høyere enn i 2016. I 2017 er budsjettet oppjustert med 0,5 mill kroner ved 2. tertial. 
Tilskuddet ble ca 0,5 mill kroner lavere enn anslått. Fet kommune har i 2017 fått tilskudd for 50 
personer bosatt til og med 2016. I løpet av 2017 har kommunen bosatt 13 voksne og 7 barn. 

Av investerings/kompensasjonstilskuddene er ca 180 000 kroner lavere investeringstilskudd til 
grunnskolereformen årsak til budsjettavvik. Tilskuddet er gitt Fet kommune over 20 år, hvor 
2017 var siste år. For 2017 fikk kommunen kun tilskudd for 1. halvår. Det er ikke budsjettert med 
dette tilskuddet fra 2018. For alle disse tilskuddene gjelder at tilskuddsbeløp/kompensasjon 
gradvis reduseres år for år, i takt med at lånebeløp nedbetales. 
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 Netto kapitalutgifter  

Renteinntekter 

Samlet viser kommunens renteinntekter en merinntekt i forhold til justert budsjett på 0,167 mill 
kroner. Generelle renteinntekter, på startlån, på fond og forsinkelsesrenter viser alle en 
merinntekt.  

Kommunens innskuddsmidler er plassert i DnB, og KLP. Ny bankavtale, inngått med DnB i 
august 2016, ga dårligere rentevilkår enn tidligere, fra 1 mnd. Nibor + 1,25 % til 1 mnd. Nibor + 
0,24 %. På tross av lavere innskuddsrente viser renteinntektene merinntekt i forhold til justert 
budsjett. 

Renteutgifter 

I budsjettet var det forutsatt en gjennomsnittlig rente på investeringslån på 2,2 % på eksisterende 
lån, og 1,72 % på nye lån. Det ble budsjettert investeringslån på 143,359 mill kroner og renter ble 
beregnet fra 01.04.17. Årets låneopptak ble gjennom året vedtatt justert til 143,5 mill kroner, og 
ble opptatt i oktober. Den gjennomsnittlige rentekostnaden ble 1,95%.  

Gjennom året ble budsjetterte renteutgifter nedjustert med 3,348 mill kroner grunnet lavere rente, 
og senere låneopptak enn forutsatt. Renteutgiftene viser en merutgift på 0,242 mill kroner. Sett 
opp mot opprinnelig budsjett vises en besparelse på 3,106 mill kroner.  

Pr. 31.12.17 har 52 % av kommunens investeringslån en rentebinding over 1 år, det vil si 
fastrente. Dette for å ha større forutsigbarhet på kommunens renteutgifter.  

Avdrag 

I kommuneregnskapet, i motsetning til i privat regnskap, er det avdrag, og ikke avskrivninger, 
som har resultateffekt. Avskrivningene 36,422 mill kroner i 2017, er kun en synliggjøring av 
verdiforringelsen (kapitalslitet) på anleggsmidler, og dette bokføres som et” nullspill”.  

Betalte avdrag på 26,5 mill kroner i 2017 tilsvarer en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 30,77 år. 
Etter regnskapsreglene skal kommunen minimum betale avdrag etter en vektet gjenværende 
levetid på sine anleggsmidler. I 2017 er det betalt 0,169 mill kroner utover minimumsavdrag. For 
å redusere lånegjelden er en av kommunens utfordringer å kunne øke avdragsinnbetalingen. Det 
vises for øvrig til note 8, 12 og 22, samt finansrapport. 

I forslag til ny Kommunelov er det foreslått endrede regler for beregning av avdrag. Dagens 
«vektingsmodell» erstattes med «forenklet metode» og avdraget kobles direkte til avskrivningene 
og gjeldsgrad. Avdrag skal beregnes slik: Sum avskrivninger i regnskapsåret * lånegjeld pr. 
01.01/anleggsmidler pr. 01.01. Dette skal sikre at avdragene samsvarer med kapitalslitet for 
investeringene. Ny metode er innarbeidet i økonomiplanen fra 2019, og dette gir høyere avdrag 
enn tidligere beregning. Hadde forenklet metode vært benyttet i 2017, ville dette gitt en 
avdragsutgift på 28,961 mill kroner, det vil si 2,461 mill høyere enn regnskapsført. 

Netto renter og avdrag 

Kommunens lånegjeld er høy, og andel av driftsinntektene som bindes opp til å betale renter og 
avdrag er derfor stor. Det er en utfordring for kommunen å frigjøre midler fra drift til 
egenfinansiering av investeringer, for ikke å øke lånegjelden. Tabellen nedenfor viser utvikling av 
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totale netto renter og avdrag over tid. Sum netto renter og avdrag nedenfor avviker noe fra 
regnskapsskjema 1A, da for eksempel forsinkelsesrenter knyttet til en enhet føres i 
regnskapsskjema 1B.  

Beløp i 1000 kr Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Sum netto renter og avdrag 36 719 37 469 39 285 41 324 
Dekkes gjennom Va-gebyrer -8 987 -11 141 -11 293 -11 930 
Dekkes av tilskudd fra Husbanken -3 829 -3 593 -3 166 -2 570 
Dekkes av øvrige inntekter 23 903 22 735 24 826 

 
26 824 

Netto renter og avdrag er 41,324 mill kroner i 2017, og er økt med ca. 2,039 mill kroner fra 2016 
til 2017. En større andel av kommunens netto rente- og avdragsutgifter dekkes gjennom 
selvkostgebyrer - 11 930 mill kroner og kompensasjonstilskudd fra Husbanken - 2,570 mill 
kroner. 26,824 mill kroner dekkes av øvrige inntekter. 

Netto renter og avdrag i prosent av 
driftsinntektene utgjorde 5 % hvis en 
ser på Fet kommunes tall alene. Ser en 
på KOSTRA konsern tall utgjorde 
tilsvarende nøkkeltall 6,2 %.  

For Fet viser netto rente- og 
avdragsutgifter i % av driftsinntektene 
en økning fra 5,4 % i 2014 til 6,2 % i 
2017. Dette grunnet høyere netto 
lånegjeld. Fet ligger alle år over 
kommunene i sammenlignings-
grunnlaget, med unntak av Sørum, som 
ligger over fra 2016. 

 

 Netto avsetninger  

I regnskapsskjema 1A fremkommer avsetninger og bruk av avsetninger som er ført sentralt i 
regnskapet.  
 
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk er overskudd fra regnskap 2016, 20,342 mill 
kroner. 
 
Mindreforbruket er etter kommunestyrets vedtak i sak 51/17, disponert ved at 20 mill kroner er 
avsatt generelt disposisjonsfond og 0,342 mill kroner er avsatt til nytt inventar i kommunestyresal 
og kantine. I medhold av justert budsjett 2017 er det i tillegg avsatt 4,047 mill kroner fra driften 
til generelt disposisjonsfond. Til ubundne avsetninger, dvs. disposisjonsfond, er det samlet avsatt 
24,389 mill kroner. 
 
Bruk av ubundne avsetninger, 0,337 mill kroner, er det som er benyttet av disposisjonsfondet til 
kjøp av nytt inventar i kommunestyresal og kantine. 
 
En samlet oversikt som inkluderer bruk og avsetninger av fond på enhetene framkommer under 
kapittel 4.5. 
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 Regnskapsskjema 1B -  Ti l  forde ling drift  

Enhetene/rammeområdenes regnskap i henhold til regnskapsskjema 1B sett mot justert budsjett 
viser et mindreforbruk på 2,086 mill kroner. Netto avvik per enhet/rammeområde er slik (grønt 
indikerer positivt avvik, blått indikerer negativt avvik): 

 
 

Det største positive avviket er i enheten Helsetjenesten, som hadde et mindreforbruk på 1,304 
mill kroner i 2017. Hovedårsaker til avviket er besparelser grunnet vakante stillinger deler av året, 
sykelønnsrefusjoner for langtidsfravær hvor det ikke var naturlig å sette inn vikar, samt at enkelte 
stillinger i større grad ble finansiert av øremerkede statstilskudd enn forutsatt ved budsjettering. 
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Fellesutg. PLO, 10,5 %

Pålsetunet, 2 %

Vei og park, 6,1 %

Barnevern, 2,7 %

Skole, SFO og voksenoppl., 0,1 %

Kantine rådhus, 11,5 %
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Kapitalinntekt VAR, 0,2 %
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Enheten PPT hadde et mindreforbruk på 0,856 mill kroner i 2017. Hovedårsak til avviket er 
høyere syke- og svangerskapsrefusjoner enn budsjettert. Fra 2017 ble det bevilget et nytt årsverk 
til PPT, men stillingen var vakant store deler av året. Enheten har brukt ekstern konsulent og 
overtid for å ta unna utredninger, og har lukket alle avvik i 2017.  

Budsjettområdet fellesutgifter PLO viser det største negativt avviket, på 2,652 mill kroner. 
Hovedårsak til avviker er mindreinntekter både fra vederlagsinntekter og refusjonsordningen for 
særlig ressurskrevende tjenester (SRB). 

Enheten Pålsetunet hadde et merforbruk på 0,917 mill kroner i 2017. Avviket relaterer seg til 
mange ulike poster, deriblant økte utgifter til sykesignalanlegg samt medisinsk forbruksmateriell, 
driftsutgifter relatert til utvidelsen av Pålsetunet, merutgifter til lønn grunnet overbelegg på 
kortidsenheten, samt at merutgifter til innkjøp av mat overstiger merinntekter fra salg av mat. 

Ytterligere kommentarer til de ulike avvikene finnes i årsrapportens kapitler for de enkelte 
enheter/sektorer. 

 Resultat  

Oversikten nedenfor viser kommunens samlede drift, se regnskap 2017, side 5. 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 
Beløp i 1000 kr 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Just. bud. 
2017 

Budsjett-
avvik 2017 

Endring 
regnskap 

Driftsinntekter -782 843  -826 018   -802 370   -23 648   -43 175  
Driftsutgifter 751 727  808 250   789 892   18 358   56 523  
Brutto driftsresultat -31 116  -17 768   -12 478   -5 290   13 348        

Netto renter og avdrag 39 285 41 324 41 249 75 2 039 
Netto sosiale lån 209 50 183 -133 -159 
Motpost avskrivninger -35 399  -36 422   -36 557   135   -1 022  
Netto driftsresultat -27 021  -12 815   -7 603   -5 212   14 206        

Finansiering av investeringer 3 017  4 007   4 012   -5   990  
Netto avsetninger 3 662 1 139 3 591 -2 452 -2 523 
Anvendelse av netto driftsresultat: 6 679  5 147   7 603   -2 457   -1 533        

Regnskapsresultat -20 342  -7 669   -    -7 669   12 673  

 

Nøkkeltall Regnskap 2016 Regnskap 2017 Justert budsjett 2017 
%-vis endring driftsinntekter 8,6 % 5,5 % 2,9 % 

%-vis endring driftsutgifter 8,9 % 7,5 % 2,3 % 

Lønn i % av driftsutgifter 62,1 % 61,2 % 61,6 % 

Skatt/ramme i % av driftsinntekter 71,3 % 71,4 % 72,7 % 

Netto kap.utg.i % av driftsinntekter  5,0 % 5,0 % 5,1 % 

Netto dr.res. i % av driftsinntekter 3,5 % 1,6 % 0,9 % 

Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter i 2017 var 826,018 mill kroner. Dette er en økning med 43,175 mill kr fra 
2016, eller 5,5 %. Inntektene var 23,648 mill kroner høyere enn budsjettert i 2017. 
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Beløp i 1000 kr  Regnskap 
2016  

 Regnskap 
2017  

 Just. bud. 
2017  

 Budsjett-
avvik  

 Endring 
regnskap  

Brukerbetalinger  33 386   32 392   32 908   -516   -994  
Andre salgs- og leieinntekter  69 918   70 794   69 304   1 491   876  
Overføringer med krav til motytelse  83 869   92 432   75 444   16 988   8 562  
Andre overføringer  6 390   5 875   5 847   28   -516  
Andre statlige overføringer  12 762   14 568   15 222   -654   1 805  
Rammetilskudd  232 093   252 932   253 461   -529   20 838  
Skatt på inntekt og formue  325 799   336 499   329 720   6 779   10 700  
Eiendomsskatt  18 511   20 413   20 350   63   1 902  
Andre direkte og indirekte skatter  114   114   114   -0   -  
Sum driftsinntekter  782 843   826 018   802 370   23 648   43 175  

Overføringer med krav til motytelse er posten som viser størst budsjettavvik i 2017, hvor 
inntekten er 16,988 mill kroner større enn budsjettert. Hovedårsakene til avviket er merinntekter 
hos kommunens enheter på postene refusjoner fra staten (eksempelvis øremerkede statstilskudd), 
sykelønnsrefusjon og refusjon fra kommuner. Dette er inntekter som kan være vanskelig å 
anslå/budsjettere. Disse merinntektene vil i stor grad kunne sees i sammenheng med merutgifter 
til lønn og andre driftsutgifter. 

Driftsutgifter 

Totale driftsutgifter i 2017 var 808,250 mill kroner. Dette er en økning med 56,523 mill kr fra 
2016, eller 7,5 %. Utgiftene var 18,358 mill kroner høyere enn budsjettert i 2017. 
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Beløp i 1000 kr  Regnskap 

2016  
 Regnskap 

2017  
 Just. bud. 

2017  
 Budsjett-

avvik  
 Endring 

regnskap  
Lønnsutgifter  367 035   387 960   378 130   9 830   20 925  
Sosiale utgifter  99 950   106 748   108 720   -1 972   6 798  
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.prod.  86 873   88 540   75 797   12 742   1 666  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.  124 069   150 002   151 631   -1 629   25 933  
Overføringer  42 718   43 801   42 730   1 070   1 082  
Avskrivninger  35 399   36 422   36 557   -135   1 022  
Fordelte utgifter  -4 318   -5 222   -3 674   -1 549   -904  
Sum driftsutgifter  751 727   808 250   789 892   18 358   56 523  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon er posten som viser størst 
budsjettavvik i 2017, med 12,742 mill kroner. Innenfor denne posten er det særlig to poster som 
er hovedårsak til avvik, kjøp av inventar og utstyr, samt kjøpt andre tjenester slik som 
vikartjenester og konsulentbistand. Enhetene som har store avvik på disse budsjettpostene har 
imidlertid handlet innenfor enhetenes netto budsjettrammer. Det er ikke i tilstrekkelig grad 
budsjettjustert for endrede budsjettforutsetninger/økte inntekter, slik at det dermed fremkommer 
som avvik. 

Fra 2016 til 2017 er det en stor økning i utgifter til kjøp av tjenester som erstatter 
tjenesteproduksjon. Økningen fordeler seg i hovedsak på kjøp av tjenester fra andre, hvor blant 
annet driftstilskudd til private barnehager har økt med 10,060 mill kroner, og kjøp av tjenester fra 
IKS, hvor blant annet overføring til MIRA IKS har økt med 9,086 mill kroner.  

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til å dekke utgifter ut 
over ordinær drift, det vil si utgifter til renter og avdrag, egenfinansiering av investeringer og 
avsetninger.  

Brutto driftsresultat viser et resultat på 17,768 mill kroner i 2017 og tilsvarer 2,2 % av 
driftsinntektene i 2017. Dette er 5,290 mill kroner bedre enn budsjettert. Bedret resultat har 
sammenheng med merinntekter og besparelser i driften. 
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For å sammenligne oss med andre 
kommuner benyttes 
konsernregnskapstall fra KOSTRA, dvs. 
inkludert kommunale foretak (KF), 
interkommunale samarbeider og 
interkommunale selskaper (IKS). I 
denne sammenligningen er Fet 
kommunes brutto driftsresultat 2,4 % 
av driftsinntektene. 

Brutto driftsresultat i % av 
driftsinntektene for Fet viser en stigning 
fra 2014 til 2016, mens det vises en 
reduksjon til 2017. 

Fet kommune har et brutto 
driftsresultat på nivå med gruppe 7 og 
Sørum, men under Skedsmo og Akershus. Det er nødvendig for Fet kommune å ha et høyt 
brutto driftsresultat for å betjene den høye lånegjelden. En av kommunens hovedutfordringer er 
å øke brutto driftsresultat for å frigjøre midler til å dekke renter og avdrag samt øke andelen av 
egenfinansiering av investeringer.  

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat, dvs. overskudd til investeringer og avsetninger, er det mest sentrale begrepet 
på kommunens økonomiske handlefrihet. Økonomisk handlefrihet kan beskrives som 
kommunens evne til å påta seg nye oppgaver eller utvide tjenestetilbudet uten å måtte redusere 
eksisterende tilbud.  

Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 12,815 mill kroner og tilsvarer 1,6 % av 
driftsinntektene i 2017.  

Netto driftsresultat er 5,212 mill kroner 
bedre enn budsjettert. Bedret resultat 
har sammenheng med merinntekter og 
besparelser i driften.  

Ser en på KOSTRA konsern tall er Fet 
kommunes netto driftsresultat 1,4 % av 
driftsinntektene. 

Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntekter for Fet har økt fra 2014 
til 2016. Fra 2016 til 2017 vises en 
reduksjon. I utvalget en sammenligner 
seg med har Fet stort sett lavere netto 
driftsresultat enn de øvrige, med unntak 
av Sørum.  

Kommunen bør sikre et stabilt høyt netto driftsresultat for å møte nye utfordringer med hensyn 
på tjenestetilbudet, og for å øke egenfinansieringen av investeringer. Det tekniske 
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beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet 
over tid utgjør 1,75 % av driftsinntektene, mens Fylkesmannens anbefaling er 3-5 %.  

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 

 

Diagrammet viser konserntall for alle år.  

Ambisjon om årlig netto driftsresultat i % av driftsinntektene tilsvarende minst 3 % betyr at det 
ikke er tilfredsstillende med netto driftsresultat i tråd med ambisjonsnivået kun for ett år eller få 
år. Dette er resultater som må ses over tid. Fet kommune har hatt netto driftsresultat i tråd med 
ambisjonsnivået i 6 av de 14 siste årene.  

Dersom Fet kommune skal nå målet om netto driftsresultat med minst 3 % over tid, må mindre 
disponeres i driften, alternativt må inntektsnivået økes.  

Anvendelse av netto driftsresultat 

Samlet er netto driftsresultat disponert slik:  

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 
Beløp i 1000 kr 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Just. bud. 
2017 

Budsjett- 
avvik  

Endring 
regnskap 

Netto driftsresultat    -27 021    -12 815       -7 603        -5 212        14 206  

Bruk av tidl. års overskudd    -20 984    -20 342      -20 342             -            642  

Bruk av disp.fond    -10 252     -9 633       -9 644            11           619  

Bruk av bundne driftsfond      -6 531    -15 184      -11 729        -3 455        -8 653  

Sum bruk av avsetninger    -37 767    -45 159      -41 715        -3 444        -7 392  

Overført til investeringsregnsk.      3 017      4 007        4 012            -5           990  

Dekning av tidl. underskudd          -           -            -              -             -   

Avsetning til disp.fond      37 131     42 925       43 182          -257         5 794  

Avsetn. til bundne driftsfond       4 298      3 373        2 124         1 249          -925  

Sum avsetninger     44 446     50 305       49 318           987         5 859  

Regnskapsmessig resultat    -20 342     -7 669           -         -7 669        12 673  

 

Det vises tilkapittel 4.4 netto avsetninger, hvor det er gitt kommentarer på det som er ført 
sentralt, og som er henført til regnskapsskjema 1A. I tillegg er det innenfor den enkelte enhet, og 
på fellesområdet pensjon, ført bruk og avsetninger til fond, dvs. regnskapsskjema 1B. 

For detaljert oversikt vises til note 19 - Fond og til note 24 - Selvkosttjenester i regnskapet.  
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Bruk/avsetninger disposisjonsfond  
Ved behandling av budsjett 2016 og handlingsplan 2016-2019 vedtok kommunestyret endrede 
prinsipp for føring av pensjon: 

 Årlig premieavvik i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK), som oppstår 
fra regnskapsåret 2016, avsettes til et premieavviksfond (disposisjonsfond) i sin helhet. Premieavviket 
kostnadsføres året etter regnskapsåret med bruk av premieavviksfond (disposisjonsfond).  

 Tidligere års premieavvik fra 2002 til 2015 kostnadsføres etter tidligere vedtatt amortisering 15 år/10 år/7 
år. Dette, samt øvrige sentralt avsatte midler, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Pensjonstallene viser store avvik sett imot opprinnelig budsjett. Tilbakeført overskudd og årlig 
avregning fra KLP (bruk av premiefond) viser en merinntekt, mens reguleringspremie til KLP 
viser en mindreutgift. Samlet ga de ulike pensjonselementene et lavere premieavvik. 

Kostnadsføring av premieavvik oppstått 
fra 2002-2015 og diverse tilskudd til KLP 
er dekket av kommunalt premiefond. 
Premiefondet er på den annen side tilført 
midler fra premiefondet i KLP og som 
følge av besparelse i pensjon på enhetene. 
Samlet er avsatt netto 6,659 mill kroner. 
Pr. 31.12.17 er det kommunale 
premiefondet på 18,520 mill kroner. Det 
kommunale premiefondet kan sees i 
sammenheng med det akkumulerte 
premieavviket 2002-2015, hvor 
gjenstående kostnadsføring er 23,558 mill 
kroner, se kapittel 6. 

Kostnadsføring av premieavvik oppstått i 
2016, 3,697 mill kroner er dekket av 
premieavviksfond avsatt i 2016. Endelig 
premieavvik 2017, 6,278 mill kroner er avsatt premieavviksfond. Det avsatte premieavviket i 2017 
vil bli kostnadsført i 2018. 

Det vises for øvrig til regnskapets note 15 - pensjon. 

Bruk/avsetninger bundne driftsfond 
Bruk og avsetninger fra/til bundne driftsfond er knyttet til tilskuddsmidler på enhetene og til 
selvkostområdene innenfor vann, avløp, septik, renovasjon og feiing. Dette er midler som skal 
brukes til et bestemt formål og skal ikke påvirke kommunens generelle driftsresultat.  

Overføring til investeringsregnskapet 
Det er overført 4,007 mill kroner fra drifts- til investeringsregnskapet, som egenfinansiering av 
investeringer.  

 

Resultat pensjon - avsetning/bruk av fond (Beløp i 1000 kr) 

Kommunalt premiefond (disposisjonsfond)   

Kostnadsføring premieavvik fra 2002-2015      5 369  

Diverse tilskudd KLP       231  

Bruk premiefond KLP (tilbakeført overskudd)      -6 292  

Besparelse i pensjon på enhetene      -5 966  

Netto avsatt komm. premiefond 2017    -6 659  

    
Kommunalt premieavviksfond (disposisjonsfond)   

Kostnadsføring premieavvik fra 2016      3 697  

Bruk premieavviksfond -3 697 

Inntektsført premieavvik 2017 -6 278 

Avsatt premieavviksfond 2017 6 278 

Netto bruk/avsetning premieavviksfond 0 

    
Kommunalt premiefond 31.12.17 18 520 

Kommunalt premieavviksfond 31.12.17 6 278 
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5  I n v e s t e r i ng s r e gn s kape t  

 Regnskapsskjema 2A -  investering 

REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING 
Beløp i 1000 kr 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Just. bud. 
2017 

Budsjett-
avvik 

Endring 
regnskap 

Investeringer i anleggsmidler Utg 50 654 191 709 211 385 -19 676 141 054 
Utlån og forskutteringer Utg 14 228 19 881 21 866 -1 985 5 653 
Kjøp av aksjer og andeler Utg 1 519 1 701 1 701 0 182 
Avdrag på lån (1) Utg 5 752 7 523 1 914 5 609 1 771 
Avsetninger (2) Utg 1 456 3 020 54 2 966 1 564 
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Utg 73 609 223 833 236 919 -13 086 150 224        

FINANSIERT SLIK: 
      

Bruk av lånemidler (3) Innt  47 246 170 779 187 110 16 331 -123 533 
Inntekter fra salg av anleggsmidler og 
eiendom (4) 

Innt  3 950 144 144 0 3 806 

Tilskudd til investeringer (5) Innt  457 3 949 4 949 1 000 -3 492 
Kompensasjon for merverdiavgift Innt  5 702 29 671 33 223 3 552 -23 969 
Mottatte avdrag utlån og refusjoner (6) Innt  10 168 13 143 5 936 -7 207 -2 975 
Andre inntekter (7) Innt  478 627 643 16 -148 
SUM EKSTERN FINANSIERING Innt 68 000 218 312 232 004 13 692 -150 312        

Overføring fra driftsregnskapet Innt  3 017 4 007 4 012 5 -990 
Bruk av tidligere års udisponert Innt  0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger (8) Innt  2 592 1 514 903 -611 1 078 
SUM FINANSIERING Innt 73 609 223 833 236 919 13 086 -150 224        

UDEKKET/UDISPONERT   0 0 0 0 0 

 
Spesifikasjon 2016 2017     2016 2017 
1 Avdrag på startlån   

 
6 Mottatte avdrag og ref. 

  

Ordinære avdrag startlån  1 852   1 251  
 

Ordinære avdrag startlån  -1 236   -1 296  
Ekstraord. avdrag startlån  3 900   6 272  

 
Ekstraord. avdrag startlån  -4 910   -5 715  

Sum  5 752   7 523  
 

Ref. NRV 
 

 -414      
Ref. Statens vegv., aksj. 
skoleveg 

 -996   -1 189  
2 Avsetninger fond 

   
Ref. staten, veilys  -   -211  

Løkenåsen - Leikvin  -   1 275  
 

Ref. staten, Heiadammen 
 

 -2 130  
Garderåsen IV  5   -  

 
Ref. fylket, Heia friluftsområde 

 
 -100  

Frikjøp parkering 
 

 120  
 

Ref. Løkenåsen-Leikvin  -1 256   -1 275  
Grønnstruktur, lekeplasser 

 
 693  

 
Ref. Garderåsen IV  -270   -  

Tilfluktsrom, renter  16   10  
 

Ref. private, frikjøp parkering 
 

 -120  
Ekstraord. avdrag startlån  1 435   877  

 
Ref. private, grønnstruktur, lek.   -693  

Ubundet investeringsfond  -   45  
 

Ref. private, veg og Heiadam.  -1 500   -  
Sum  1 456   3 020  

 
Sum  -10 

168  
 -13 143  
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Spesifikasjon 2016 2017     2016 2017 
3 Bruk av lånemidler 

   
7 Andre inntekter 

  

Bruk av lån til invest.  -33 017   -150 898  
 

Salg utstyr, Øya renseanlegg  -   -515  
Bruk av lån til startlån  -14 229   -19 881  

 
Ref. Dalen Vannverk - NAF  -462   -  

Sum  -47 246   -170 779  
 

Salg bil 
 

 -82      
Div. avgiftspliktig salg 

 
 -20  

4 Inntekter fra salg    
 

Renteinntekter  -16   -10  
Salg tomt, Kommuneskogen 

 
 -70  

 
Sum  -478   -627  

Salg bil, park 
 

 -74  
    

Salg tomt, Riksveg 22  -50   -  
 

8 Bruk av fondsavsetninger 
  

Salg Fetsund gml. skole  -3 900   -  
 

Ringledning Fetsund  -1 717  
 

Sum  -3 950   -144  
 

Garderåsen IV 
 

 -2      
Vinterhage Dagsenteret 

 
 -12  

5 Tilskudd til investeringer 
   

Ekstraord. avdrag startlån  -424   -1 435  
Statstilskudd 
flyktningeboliger 

 -457   -3 949  
 

Generell finansiering  -451   -65      
Sum  -2 592   -1 514  

* Se regnskapsskjema 2B, note 10 i regnskapet samt årsrapport 

Samlet finansieringsbehov i 2017 var 223,833 mill kroner. Dette er 13,086 mill kroner lavere enn 
justert budsjett, og 150,224 mill kroner høyere enn i 2016.  

Investeringer i anleggsmidler, 191,709 mill kroner utgjør det største finansieringsbehovet. Det 
vises til nærmere kommentarer under regnskapsskjema 2B nedenfor. 

Øvrig finansieringsbehov er videreutlån av startlån (19,881 mill kroner), egenkapitaltilskudd i 
KLP (1,701 mill kroner), avdrag på startlån (7,523 mill kroner) og avsetning av øremerkede 
midler i investeringsregnskapet til senere års bruk (3,020 mill kroner). 

Bruk av lån (170,779 mill kroner) er den fremtredende finansieringskilden. Øvrig finansiering er 
inntekter fra salg, tilskudd, kompensasjon for merverdiavgift, mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner og andre inntekter (samlet 47,533 mill kroner). Videre er det overført 4,007 mill kroner 
fra driftsregnskapet, samt brukt 1,514 mill kroner fra fond. 

En kritisk faktor er hvor mye av investeringene som dekkes ved egne midler som blant annet 
salgsinntekter og overføring fra drift, for ikke å øke kommunens utgifter til renter og avdrag. 

Fremmedkapitalfinansieringen 
(finansiering med lån og tilskudd) utgjør 
97,6 % i 2017, da korrigert for vann- og 
avløpsinvesteringer og startlån.  

Egenkapitalfinansiering (øvrig 
finansiering i form av salgsinntekter, fond 
og bidrag av driftsmidler) utgjør dermed 
2,4 %. 

For nærmere detaljer om investeringer vises til Regnskapet, økonomisk oversikt investerings-
regnskapet, note 9, 10, 13, 14 og 19. De enkelte prosjekter er beskrevet i eget kapittel om 
investeringer. 
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 Regnskapsskjema 2B -  investeringer i  
anleggsmidler  

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING 
Beløp i 1000 kr 
Utgifter inkl mva og grunnerverv 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Just. bud. 
2017 

Budsjett-
avvik 

Endring 
regnskap 

Kommunale bygg, inkl kjøp av eiendom Utg  20 392   157 284   169 511  -12 226 136 892 

Kommunale veier og park, inkl kjøp av 
eiendom 

Utg  11 663   12 394   13 156  -762 731 

Informasjonsteknologi Utg   1 565    1 756    2 215  -458 192 

Kartverk Utg   1 104    513    752  -238 -591 

Kirke Utg   420     -     -  0 -420 

Vann og avløp Utg  14 700   19 688   25 657  -5 968 4 989 

Øvrige investeringsformål Utg   810     73     95  -22 -737 

SUM FORDELT     50 654   191 709   211 385   -19 676   141 054  

Se note 10 i regnskapet samt årsrapport for mer detaljer. 

Utgifter til investeringer i anleggsmidler var 191,709 mill kroner i 2017. De største utbetalingene 
var knyttet til kommunale bygg (157,284 mill kroner), veier og park (12,394 mill kroner) samt 
vann og avløp (19,688 mill kroner).  

Samlet er det medgått 19,676 mill kroner mindre enn justert budsjett, og 141,054 mill kroner mer 
enn i 2016. Hovedårsak til budsjettavvik skyldes tidsforskyvning i investeringsprosjektene. 
Avviket skyldes i mindre grad reelle besparelser, da utgiftene vil komme i 2018. 

Selv om det samlet er mindreforbruk i forhold til budsjettert er det enkelte prosjekt som viser 
merforbruk. Av de største merforbrukene nevnes: 

Østersund ungdomsskole (3,247 mill kroner), Bolig- og aktivitetssenter Løkenåsen (0,153 mill 
kroner), utbygging Pålsetunet (1,336 mill kroner) og oppfylling Sundevja (0,059 mill kroner) 
Felles for disse er at det er budsjettert midler i 2018, og merforbruket dekkes av disse 
bevilgningene. 

Kunstgress Fedrelandet viser et merforbruk på (0,089 mill kroner). Videre er det ikke gitt tilsagn 
om spillemidler i 2017 grunnet lav kommunal prioritering og manglende midler. Dette medfører 
at det mangler ytterligere 1 mill kroner i finansiering til dette prosjektet. Søknaden om 
spillemidler er formelt i orden, og er fornyet i 2018. 

Overskridelser eller besparelser i investeringsregnskapet skal framkomme som regnskapsmessig 
udekket- eller udisponert i regnskapet. Er det samlet sett udisponerte investeringsmidler, skal 
dette benyttes til finansiering før overskridelser framkommer som regnskapsmessig merforbruk. 
Samlet mangler 5,883 mill kroner i finansieringsmidler i 2017 grunnet overskridelser i enkelte 
prosjekter. Investeringsregnskapet er gjort opp med et resultat lik null.  

Formalisering knyttet til overføring av midler fra 2017 til 2018 samt finansiering av merforbruk 
vil bli gjort ved 1. tertial 2018. 

 

 

 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

 

Side 27 av 115 

6  B a l a n s e r egn s ka pe t  

Beløp i 1000 kr  
 

 Regnskap 2016   Regnskap 2017 Endring 

Anleggsmidler 
    

Faste eiendommer  
 

1 029 486  1 184 756   155 270  
Maskiner og transportmidler 

 
9 873  9 734   -139  

Langsiktige utlån 1 47 180  60 047   12 866  
Aksjer og andeler 2 15 871  17 571   1 701  
Pensjonsmidler 

 
626 934  680 641   53 707  

Sum anleggsmidler 
 

1 729 344  1 952 749   223 405      
 

Omløpsmidler 
   

 
Kortsiktige fordringer 3 42 002  47 935   5 933  
Premieavvik 4 38 988  35 078   -3 910  
Kasse, bankinnskudd 

 
195 457  202 700   7 243  

Sum omløpsmidler 
 

276 447  285 713   9 266      
  

SUM EIENDELER 
 

2 005 791  2 238 463   232 672      
 

Egenkapital 
   

 
Fondsmidler 5 -110 625  -133 612   -22 987  
Regnskapsmessig overskudd 

 
-20 342  -7 669   12 673  

Kapitalkonto 
 

-105 571  -153 714   -48 142  
Endring i regnskapsprinsipp 

 
-2 162  -2 162   -  

Sum egenkapital 
 

-238 700  -297 156   -58 456      
 

Gjeld 
   

 
Pensjonsforpliktelser 

 
-795 198  -833 705   -38 507  

Langsiktig gjeld 6 -857 185  -981 662   -124 477  
Kortsiktig gjeld 7 -108 343  -120 698   -12 354  
Premieavvik 4 -6 365  -5 242   1 123  
Sum gjeld 

 
-1 767 091  -1 941 306   -174 215       

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 
 

-2 005 791  -2 238 463   -232 672  
Balansens nettosum 

 
 -   -  - 

 

Spesifikasjon 2016 2017    2016 2017 
1 Videreutlån startlån 46 427  59 344   5 Disposisjonsfond -66 689  -99 916  

 Sosiale lån 754  703    Bundne driftsfond -40 768  -28 945  
 Sum 47 180  60 047    Ubundne investeringsfond -793  -839  
      Bundne investeringsfond -2 375  -3 913  

2 Egenkapitalinnskudd 
KLP 

 14 739   16 440    Sum fond -110 625  -133 612  
 Øvrige aksjer / andeler  1 131   1 131       
 Sum  15 870   17 571   6 Langsiktig gjeld investeringer -810 230  -927 230  
      Langsiktig gjeld startlån -46 955  -54 432  

3 Fordringer      Sum langsiktig gjeld -857 185  -981 662  
         

4 Fordring premieavvik 38 988  35 078   7 Kortsiktig gjeld    
 Gjeld premieavvik -6 365  -5 242       
 Netto sum premieavvik 32 623  29 836       

3 og 7- Se note 16 og 23 i regnskapet 

4 – Av 29,836 mill kroner i netto premieavvik i 2017 utgjør premieavvik 2002-2015 23,558 mill kroner, og 
premieavvik 2017 6,278 mill kroner.  
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 Eiendeler  

Kommunens eiendeler var 2 238,463 mill kroner i 2017 og økte med 232,672 mill kroner fra 
2016. 

Kommunen har anleggsmidler til en bokført verdi på 1 952,749 mill kroner. Anleggsmidlene er 
de minst likvide av kommunens eiendeler. Anleggsmidler økte med 223,405 mill kroner fra 2016. 
Hovedårsaken til dette er økning i faste eiendommer, utlån og pensjonsmidler. For ytterligere 
spesifikasjon vises til regnskapet note 12, 13, 14 og 15. 

Omløpsmidlene var 285,713 mill kroner i 2017 og økte med 9,266 mill kroner fra 2016. 
Bankinnskudd og kortsiktige fordringer viser en økning, mens premieavvik viser en reduksjon.  

For ytterligere spesifikasjon vises til regnskapets note 15, 16, 17 og 18. 

 Egenkapital -  Fond 

Egenkapitalen var 297,156 mill kroner pr. 31.12.17 og viser en økning på 58,456 mill kroner fra 
2016. Endring i egenkapital skyldes økning i fond og annen egenkapital. Det vises til Regnskapets 
note 9, 19, 20 og 21. 

Kommunens fondsmidler består av både bundne og ubundne fond, og er delt inn i driftsfond og 
investeringsfond. De bundne fondene er øremerkede midler, og kan bare brukes til det formålet 
de er avsatt til. Investeringsfondene kan kun brukes i investeringsregnskapet.  

Per 31.12.17 utgjør fond 133,612 mill kroner, en økning på 22,987 mill kroner fra 2016. 
Fondsmidlene fordeler seg slik: 

 Disposisjonsfond/Ubundne driftsfond, 99,916 mill kroner, herav 

 Generelt disposisjonsfond, 74,735 mill kroner 

 Premieavvik pensjon, 6,278 mill kroner 

 Premiefond pensjon, 18,520 mill kroner 

 Øremerket enhetene, 0,383 mill kroner 

 Ubundne investeringsfond, 0,839 mill kroner. 

 Bundne driftsfond, dvs. gave- og tilskuddsmidler samt selvkostfond, 28,945 mill kroner. 

 Bundne investeringsfond, 3,913 mill kroner.  

Generelt disposisjonsfond har netto økt med 24,047 mill kroner fra 2016. Det ble i 2017 vedtatt å 
avsette 20 mill kroner av regnskapsmessig overskudd fra 2016, og 4,047 mill kroner fra generell 
drift.  

Generelt disposisjonsfond betraktes som et «bufferfond». Det er tidvis store variasjoner på en 
rekke av de større inntekts- og utgiftforutsetningene, som eksempel frie inntekter, renteutgifter 
og pensjon. Det er viktig at kommunen tilstreber å bygge opp ”buffere” i form av fond for å 
møte svingninger i inntekter og utgifter. Kommunens samlede disposisjonsfond, 99,916 mill 
kroner er 12,1 % av driftsinntektene. 

Generelt disposisjonsfond pr. 31.12 pluss overskudd 2017 gjør kommunen bedre rustet til å møte 
usikre forutsetninger. 
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Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 
KS legger i sine vurderinger følgende til 
grunn:  

 Disposisjonsfond korrigert for 
regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk på under 5 pst av 
driftsinntektene er en indikasjon av 
på begrenset økonomisk 
handlefrihet.  

 Korrigert disposisjonsfond på 
mellom 5 og 8 pst av inntektene 
representerer moderat økonomisk 
handlefrihet 

 Korrigert disposisjonsfond over 8 
pst representerer større grad av 
økonomisk handlefrihet. 

Fet kan etter dette vurderes å ha større grad av økonomisk handlefrihet. Samtidig har Fet høy 
lånegjeld, og bør av den grunn tilstrebe et høyere disposisjonsfond. 

 Gjeld 

Sum gjeld var 1 941,306 mill kroner pr. 31.12.17 og økte med 174,215 mill kroner fra 2016. Det 
vises til Regnskapets note 15, 22 og 23.  

Kommunens langsiktige gjeld (brutto lånegjeld) er på 981,662 mill kroner og har økt med 124,477 
mill kroner fra 2016. Det er tatt opp nye investeringslån på 143,500 mill kroner og nye startlån på 
15 mill kroner. I avdrag er det betalt 26,5 mill på investeringslån og 7,523 mill kroner på startlån. 
Kommunes netto lånegjeld (ekskl. startlån) har økt med 117 mill kroner fra 2016.  

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.17 er 16,331 mill kroner, hvorav 14,347 mill kroner er ubrukt til 
investeringer og 1,984 mill kroner er ubrukt til startlån. 

Kortsiktig gjeld er 120,698 mill kroner og har økt med 12,354 mill kroner fra 2016. I hovedsak 
skyldes dette naturlige svingninger på grunn av oppgjørskonto mellom årene.  

Pensjonsforpliktelsene er Fet kommunes forventede forpliktelser i forhold til utbetaling av 
pensjoner ”framover i tid”. Når en tar hensyn til pensjonsreguleringer og forventede 
lønnsøkninger, er det naturlig at pensjonsforpliktelser er større enn pensjonsmidler. 

Tabellen nedenfor viser utvikling av kommunens langsiktige gjeld: 

Beløp i 1000 kr Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Brutto lånegjeld 765 387 846 374 857 185  981 662  
Startlån, dekket av låntakere -27 436 -37 707 -46 955   -54 432  
Netto lånegjeld 737 952 808 667 810 230  927 230  
Gjeld dekket av selvkost -149 097 -162 047 -165 623  -176 110  
Gjeld dekket av tilsk. fra Husbanken -31 646 -29 615 -27 585  -25 554  
Korrigert netto lånegjeld  557 209 617 004 617 022  725 566  
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I kommunens lånegjeld inngår lån til selvkost, bl.a. vann- og avløpstiltak, som finansieres 
gjennom kommunale gebyrer. Videre inngår lån til pleie og omsorg, hvor avdrag kompenseres 
med tilskudd fra staten. Tabellen ovenfor illustrerer dette. Korrigert netto lånegjeld, 725,566 mill 
kroner pr. 31.12.17 viser gjelden til øvrige investeringer, og som belaster driften.  

Netto lånegjeld i KOSTRA er definert 
som langsiktig gjeld eksklusive 
pensjonsforpliktelser, startlån og 
ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i 
forhold til driftsinntekter 
(lånegjeldsgrad) gir et bilde av 
kommunens evne til å bære gjelden.  

Lånegjeldsgraden for Fet har økt fra 
114 % i 2014 til 132 % i 2017. Samlet 
lånegjeld er høy, og representerer en 
meget stor belastning i forhold til 
driftsinntektene.  

Lånegjelden er betydelig høyere enn 
Akershus, kommunegruppe 7 og 
Skedsmo. Med lik nedbetalingstid og 
lånevilkår for øvrig, betyr dette at Fet 
bruker en større andel av inntektene til rente- og avdragsutgifter og mindre til tjenester enn de vi 
sammenligner oss med. 

Netto lånegjeld per innbygger i Fet 
kommune har økt med kr 8 759 fra 2016 til 
2017, dersom KOSTRA konsern tall legges 
til grunn. Konserntall inkluderer også gjeld i 
selskaper eid av Fet kommune, som for 
eksempel kommunens gjeldsandel av 
MIRA, NRV, ROAF Romerike 
Krisesenter, osv. 

Dersom Fet kommunes «egen» lånegjeld 
legges til grunn har netto lånegjeld per 
innbygger økt med kr 10 001 fra året før. 

Uavhengig av konsern tall eller rene Fet tall 
er gjeldsbelastningen per innbygger for Fet 
høyere enn både Akershus 
kommunegruppe 7 og Skedsmo, men lavere 
enn Sørum.  
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 Likviditet  

Arbeidskapital er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale 
forpliktelsene etter hvert som de forfaller.  

Generelt hevdes det at arbeidskapitalen ikke skal være mindre enn 8-10 % av driftsinntektene. I 
2017 utgjorde kommunens arbeidskapital ekskl. premieavvik, 15,7 % av driftsinntektene, mot 
16,5 % i 2016. Dette er tilfredsstillende, og kommunen har hatt god likviditet i 2017. Det vises 
for øvrig til regnskapets note 18. 

Kortsiktige fordringer og gjeld knyttet 
til premieavvik påvirker likviditeten, og 
arbeidskapitalen er korrigert for dette. 
Se forklaring av premieavvik og 
hvordan dette påvirker fordring og gjeld 
i note 15 om pensjon.  

For å sammenligne oss med andre 
kommuner benyttes 
konsernregnskapstall fra KOSTRA, dvs. 
inkludert kommunale foretak (KF), 
interkommunale samarbeider og 
interkommunale selskaper (IKS). I 
denne sammenligningen er Fet 
kommunes arbeidskapital 12 % av 
driftsinntektene og er svakere enn de vi 
sammenligner oss med, med unntak av 
Sørum. 
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7  Øv r i g e  f o rho l d  

 Likest i l l ing  

Med bakgrunn i likestillingsloven § 1 a 
og kommunelovens § 48 pkt. 5, 
redegjøres det for den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestilling i 
virksomheten. I tillegg skal det sies noe 
om iverksatte og planlagte tiltak. 

Om tallene 
Rapporten viser status pr. 1. desember 
hvert år. Tallene uttrykker ikke 
gjennomsnittstall for året. 

Antall årsverk i 2017 viser en moderat 
økning sammenlignet med året før.  

Antall ansatte har vært tilnærmet stabilt 
siden 2015. Antall ansatte og årsverk i 
2017 sett mot tidligere år viser at 
arbeidet med heltidskultur har hatt en 
liten, men synlig effekt. Den 
gjennomsnittlige stillingsstørrelse per 
ansatt har i 2017 steget med 2 %-poeng, 
og viser en god utvikling de siste årene. 
Antall deltidsansatte er kraftig redusert i 
2017, og prosentandelen viser en 
positiv trend. Turnusordningen i 
institusjonene er den viktigste årsaken 
til deltidsansatte i små stillinger. 

I 2008 var gjennomsnittlig årslønn for 
kvinner 90 % av gjennomsnittlig lønn 
for menn, mens den i 2017 er 94 %. 
Dessverre har det de siste årene vært en 
negativ utvikling her. Årsaken er at det 
er forholdsvis få personer som danner grunnlag for beregningen av gjennomsnittslønn for menn. 
En større andel av stillingene som er besatt av menn har krav til høyere utdanning eller er 
lederstillinger. Andelen menn utgjør 12 % av totalt ansatte, en økning på 1 %-poeng fra tidligere.  

                                                 

1 Topplederstillinger i Fet kommune defineres til å være rådmannen, 3 kommunalsjefer og enhetsledergruppen. 

2 Deltidsstillinger er antall ansatte som har én eller flere deltidsstillinger som til sammen utgjør mindre enn 100 %. 

  2015 2016 2017 

Antall ansatte totalt       

Antall årsverk 589 637 638 

Antall ansatte 815 815 801 
Gj.snitt still.størrelse per ansatt 72 % 78 % 80 % 
        
Antall kvinner 666 669 654 

%-andel kvinner 81,7 % 82,1 % 81,6 % 

Antall menn 149 146 147 

%-andel menn 18,3 % 17,9 % 18,4 % 

        

Topplederstillinger1 24 24 26 

Antall kvinner 18 18 17 

%-andel kvinner 75 % 75 % 65 % 

Antall menn 6 6 9 

%-andel menn 25 % 25 % 35 % 

        

Deltidsstillinger2       

Antall ansatte, deltid 405 404 377 

%-andel deltidsansatte 49,7 % 49,6 % 47,1 % 

Lærere, deltid i % 22 % 23 % 21 % 

Øvrige, deltid i % 54,9 % 54,8 % 53,0 % 

        

Deltid, kjønnsfordeling 
Antall kvinner 354 360 333 

%-andel kvinner 87 % 89 % 88 % 

Antall menn 51 44 44 

%-andel menn 13 % 11 % 12 % 

        

Gjennomsnittlig årslønn (100% stilling) 

Gjennomsnitt 428 359 442 155 464 550 

Kvinner 425 052 438 204 458 604 

Menn 443 140 460 236 487 098 

Kvinners lønn i % av menns i 
snitt 

96 % 95 % 94 % 
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Iverksatte tiltak 
I Fet kommune er 88 % av alle arbeidstakere kvinner. Fet kommune ønsker å oppnå en bedre 
balanse mellom kjønnene. Ved utlysning av ledige stillinger blir det underrepresenterte kjønn 
oppfordret til å søke. 

Heltidskultur i helse – og omsorgssektoren 
Kommunen har gjennom flere år arbeidet for å redusere omfanget av deltid uten tilfredsstillende 
resultater. I januar 2016 igangsatte rådmannen prosjektet «Heltidskultur i helse- og 
omsorgssektoren i Fet kommune». Gjennom dette prosjektet, som strekker seg fram til høsten 
2019, ønsker kommunen å øke oppmerksomheten på heltidskultur framfor ensidig fokus på den 
tekniske delen av deltidsproblematikken (turnusordninger).  

Den innledende delen av prosjektet som har pågått i 2016 og 2017 har hatt følgende målsettinger: 

 å skaffe seg innsikt i heltid/deltids utfordringen i egen kommune,  

 utarbeide overordnede mål for arbeidet med å skape heltidskultur og operasjonalisere disse på 
den enkelte arbeidsplass, 

 øke ansattes, lederes, verneombuds og tillitsvalgtes innsikt i planlagt og faktisk kompetanse og 
kapasitet,  

 utvikle en bærekraftig bemanningsplanlegging som tar høyde for variasjonene slik at det i 
større grad enn i dag er samsvar mellom planlagt og faktisk kompetanse og kapasitet i 
tjenestene, 

 implementere arbeidet med å skape heltidskultur i drift i løpet av 2017. 

Arbeidet med å utvikle en heltidskultur handler i vesentlig grad om kulturendring og 
organisasjonsendring og vil videreføres i årene framover mot 2025.  

Hovedmål for å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten er: 

 å realisere potensielle gevinster som fremmer effektiv bruk av arbeidsressurser 

 å fremme et godt arbeidsmiljø 

 å kvalitetssikre tjenesten 

For å nå hovedmålet har helse- og omsorgstjenestene satt følgende målsettinger innen 2025: 

 Gjennomsnittlig størrelse for alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal være 80 % 

 50% eller flere av de ansatte (stillingene) i sektoren skal være hele stillinger 

 Hovedregelen er at alle stillinger som lyses ut er utlyst som 100 %-stillinger 

For å lykkes med dette må helse- og omsorgstjenestene samlet årlig bidra med: 

 Å øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for ansatte med 3 prosentpoeng 

 Å øke andelen ansatte med hele stillinger med 4 prosentpoeng 

 Å øke andelen stillinger lyst ut som 100 % med ca. 10 prosentpoeng 

Orientering om arbeidets utvikling vil gis til politiske utvalg og i kommunens framtidige 
årsrapporter.  
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 Etikk 

I tråd med kommunelovens § 48 nr. 5 redegjøres med dette for planlagte og gjennomførte tiltak 
for å sikre høy etisk standard i virksomheten. 

Arbeidsgiverpolitikk 
I den nylig reviderte arbeidsgiverpolitikken (desember 2016) er etikk et av 7 fokusområder. Det 
gis tydelige føringer om hva arbeidsgiver skal legge til rette for og hva arbeidsgiver forventer av 
sine medarbeidere, både ansatte og ledere. 

Etiske retningslinjer 
Kommunens etiske retningslinjer ble første gang vedtatt i august 1994. En større revisjon av 
«Etiske retningslinjer for Fet kommune» ble startet høsten 2010, og vedtatt i kommunestyret 
23.5.2011. 

Styrevervregisteret 
Kommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at 
allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. 

En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke 
roller enkeltpersoner har. Det er derfor opprettet et nasjonalt web-basert register hvor 
folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sin verv og økonomiske interesser. 

Alle ledere og politikere i Fet kommune er oppfordret til å registrere seg i styrevervregisteret. Du 
finner styrevervregister for Fet her: http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx  

Introduksjonskurs for alle nyansatte 
Alle nyansatte tilbys et 2-dagers introduksjonskurs hvor etikk har en sentral plass. Med 
utgangspunkt i Fet kommunes etiske retningslinjer belyses og diskuteres ulike etiske dilemma. 

Folkevalgtopplæring 
Etikk er også tema i folkevalgtopplæringen etter kommunevalg.  

Ledelse 
Kommunens verdier og etikk står sentralt i utøvelse av ledelse, daglig arbeid og i ledermøter. 

 Betryggende kontrol l  

Intern kontroll 
I tråd med Kommunelovens § 48 nr. 5 redegjøres med dette for planlagte og gjennomførte tiltak 
for å sikre betryggende kontroll med virksomheten. Det er rådmannen som er ansvarlig for sikre 
betryggende kontroll (intern kontroll), jf. Kommunelovens § 23, pkt. 3. 

Hensikten med internkontroll er å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, sikre 
helhetlig styring og riktig utvikling av kommunen, sikre godt omdømme og legitimitet, samt sikre 
etterlevelse av lover, forskrifter og overordnede instrukser.  

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av 
arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for unngå lovbrudd og andre 
uønskede hendelser. 
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Fet kommune har et elektronisk verktøy, Compilo. Compilo skal inneholde all dokumentasjon av 
rutiner og er et system hvor det skal meldes avvik. Systemet inneholder også et verktøy for å 
gjøre risiko- og sårbarhetsanalyser.  

Det foreligger og nasjonale føringer i form av ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i 
kommunane” fra Kommunal og regionaldepartementet.  

Fet kommune har satt fokus på å få internkontroll inn i strategidokumenter som planer og 
budsjett, årshjul og inn i en helhetlig rapportering.  

Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement i februar 2017. Rådmannen har utarbeidet 
årshjul hvor flere punkter rundt rapportering vil ivareta noe av internkontrollen. Kommunens 
generelle arbeid rundt dokumentasjon av rutiner og bruk av avvikssystemet samt bruk av risiko- 
og sårbarhetsanalyser er løpende under arbeid.  

Varslingsordning om kritikkverdige forhold 
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 2-4 har Fet kommune etablert en varslingsordning. Både 
ansatte og innbyggere kan varsle. Link for å varsle ligger på kommunens hjemmesider her:  

https://fb.bdo.no/?&pid=a075cf0f&qid=67dc74f&rid=8edb8ffd 

Varsler som sendes fra hjemmesiden sendes til et eksternt advokatfirma som kommunen har 
inngått avtale med. Kommunen har og etablert en intern varslingsordning. 

 Diskriminering, t i lgjengelighet  

I tråd med Kommunelovens § 48 nr. 5, og Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 3, 
redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak. Tiltakene skal bidra til å sikre likestilling og 
likeverd og sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av 
funksjonsevne. Tiltakene skal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Plan- og reguleringsarbeid 
Alle tiltak som planlegges og gjennomføres i henhold til Plan og bygningsloven i Fet kommune 
gjøres med hensyn til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette gjelder både for: 

- Kommuneplanen 
- Kommunedelplaner  
- Budsjett- og økonomiplanen 
- Reguleringsplaner 

For reguleringsplaner skal dette gjelde uavhengig om det er en områdereguleringsplan eller 
detaljreguleringsplan, og om den er utarbeidet av kommunen eller private aktører. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i 2017 behandlet 31 saker. Blant annet: 

- Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

- Status utbygging av Pålsetunet bo- og servicesenter  

- Årlig oversikt over folkehelsen 

- Befaring til Dalen skole og Riddersand skole 

- Befaring til Fedrelandet  

- Hverdagsrehabilitering - mestring i egen hverdag 
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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar også med innspill i forbindelse med ulike 
reguleringssaker og andre planprosesser i kommunen. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opptatt av å holde seg orientert og delta i 
kurs/seminarer som omhandler Rådets arbeidsområde. Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne legger fram egen årsmelding for sitt arbeid i 2017. 

Eldrerådet 
Eldrerådet er opptatt av å holde seg orientert om aktuelle saker innen eldreomsorgen både lokalt 
og nasjonalt. Medlemmene har deltatt på seminar om eldrerådets rolle og funksjon, fellesmøte for 
eldrerådene på Romerike og i Akershus eldreforums møte. Den årlige eldredagen ble i 2017 
markert 28. september i Ridderhallen Dette er et samarbeid mellom eldrerådet og kulturkontoret. 

Fet eldreråd har i 2017 hatt 7 møter og behandlet eller gitt uttalelse i 46 saker. Det kan blant 
annet nevnes den årlige samtale med ordfører, årsrapport 2016, budsjett 2017, handlingsplan 
2017-2020, status og fremdrift i bygging av nye sykehjemsplasser og nye boliger og 
dagaktivitetstilbud til funksjonshemmede, forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig, behov for arealutvidelse for Nedre Romerike legevakt og Nedre Romerike 
KAD, alkoholpolitisk handlingsplan, rusmiddelpolitisk handlingsplan, plan for 
hverdagsrehabilitering, årlig oversikt over folkehelsen, prosjekt heltidskultur, brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA), kommunedelplan for Fetsund sentrum, og informasjon om aktuelle 
reguleringsplaner og prosesser.  

Eldrerådet har på hvert møte 30 minutter hvor medlemmene tar opp aktuelle saker til drøfting og 
oppfølging. Her er det blant annet tatt opp busstilbudet i Fet, tannhelsetilbud til eldre, 
tilgjengelighet på helsestasjonen for å få tatt influensavaksine, datakurs for eldre, 
trygghetsalarmer, samlingssted/kafe i Fetsund sentrum. Eldrerådet legger frem årsmelding for sitt 
arbeid. 
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8  I n v e s t e r i ng s p ro s j e k te r  

For alle tabeller i det videre gjelder:  

Alle tall er inklusive mva. 
Positivt avvik indikerer restmidler. Negativt avvik indikerer merforbruk. 
Justert budsjett for 2017 inkluderer ubrukt vedtatt finansiering fra tidligere år. 

 IKT 

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Oppgradering kommunestyresal  397 992   397 992   397 992   397 992  - 

Infrastruktur og sikkerhetsløsninger  2 078 431   1 957 748   1 335 354   1 214 671  120 683 

Kopi / Print Follow me  225 000   215 400   9 601   -  9 601 

Digitalisering fakturabehandling  150 000   103 558   150 000   103 558  46 442 

Skoleadministrativt system  150 000   138 747   11 254   -  11 254 

Digitalisering HRM  260 584   50 000   210 584   -  210 584 

Bookingsystem for utleie  100 000   -   100 000   -  100 000 

Sum IKT  3 362 007   2 863 445   2 214 785   1 716 221   498 564  

IT-investeringer er sett under ett, dvs. manglende finansiering på enkelte prosjekt er finansiert 
med besparelse på andre prosjekt. 

Oppgradering kommunetyresal 
Budsjettmidlene var egentlig tiltenkt prosjekt telefoni, hvor kommunens telefonløsning er skiftet 
ut. Det viste seg at utgifter til telefoniprosjektet tilhørte drift. Investeringsmidlene ble derfor 
omprioritert til oppgradering av kommunestyresal. Projektor og lerret er skiftet ut, og det er lagt 
opp nytt opplegg for kommune-TV (strømming av møter).  

Infrastruktur og sikkerhetsløsninger 
Det har i løpet av 2017 vært gjennomført en omfattende utskifting av trådløst utstyr på skolene, 
Pålsetunet, Sørli I og II, samt Fallertun.  

Kopi/follow me print 
Prosjektet er avsluttet og restmidler vil bli omprioritert. 

Digitalisering fakturabehandling 
Kommunen har inngått avtale med leverandør for integrasjon mellom Visma Enterprise 
Fakturering og «digital postkasse». Dette vil gi besparelser i porto, arbeid m.m. 

Skoleadministrativt system 
Visma Flyt Skole er innført og systemet fungerer svært godt og bidrar til mer effektiv 
tjenesteyting. Prosjektet er avsluttet og restmidler vil bli omprioritert. 

Digitalisering HRM 
Det ikke utført tiltak i 2017.   

Bookingsystem for utleie 
Prosjektet må vurderes i sammenheng med kommunesammenslåing, før eventuell anskaffelse 
gjennomføres. 
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 Barnehage- og skolebygg  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Østersund u.skole, utvidelse  66 977 377   69 131 495   62 686 898   64 841 017   -2 154 119  

Dalen skole, rehabilitering   115 997 685   115 224 451   832 609   59 375   773 234  

Hovinhøgda, utskift. el-tavler  713 092   713 092   620 394   620 394   -  

Hovinhøgda skole, solavskjerming  321 911   321 911   321 911   321 911   -  

Hovinhøgda, brannalarmanlegg  258 155   258 155   258 155   258 155   -  

Hovinhøgda, oppgr. alarmsystem   200 000   -   200 000   -   200 000  

Hovinhøgda skole, inneklimatiltak  1 407 500   1 397 230   72 819   62 550   10 270  

Riddersand skole, utvidelse forpr.  500 000   -   500 000   -   500 000  

Riddersand skole, lydtiltak  1 206 689   950 231   1 206 689   950 231   256 459  

Garderåsen skole, pav. ventilasj.  461 250   377 699   461 250   377 699   83 551  

Garderåsen skole, inneklimatiltak  187 500   29 327   187 500   29 327   158 173  

Garderåsen skole, nytt klasserom  387 500   357 866   29 634   -   29 634  

Tienbråten barnehage  101 716 567   98 497 184   3 524 544   305 160   3 219 384  

Ramstadskogen bhg, HMS-tilt.  674 500   424 169   572 500   322 169   250 331  

Dalen barnehage, forprosjekt  500 000   -   500 000   -   500 000  

Sum  291 509 726   287 682 811   71 974 903   68 147 988   3 826 915  

Østersund ungdomsskole, utvidelse 
Endrede forutsetninger for prosjektet som følge av vedtak om bygging av Fet Arena har gitt 
mulighet for bruk av Fet Arena til skolebruk. Dette har frigjort eksisterende gymsal slik at denne 
kan brukes primært til å dekke kulturenhetens behov for lokaler, men også noe areal for skolen. 
Denne omprosjekteringen har medført noe høyere prosjekteringsutgifter enn forutsatt ved 
prosjektets start.  

Merforbruket i 2017 skyldes at vedtatte opsjoner er utløst noe tidligere i prosjektet enn forutsatt 
ved prosjektets start, slik at disse har hatt forfall i 2017 i stedet for 2018.  

Dalen skole, rehabilitering 
Restmidler ved Dalen skole er i all vesentlighet midler som er holdt tilbake for utbetaling til 
entreprenøren som følge av mangler og feil ved bygget som ikke er uført. Dette er det redegjort 
for i forbindelse med kommunestyrets behandling av byggeregnskapet. Det gjenstår å ferdigstille 
noen av tiltakene som ble vedtatt i samme sak.  

Det ble holdt tilbake ca 1,5 mill kroner til sluttoppgjøret. Utgifter til kontroll og oppfølging av 
entreprenørens utbedringer er belastet denne tilbakeholdte posten, og vil være grunnlag for 
reduksjon i sluttutbetalingen. Forhandlinger mellom Fet kommune og entreprenør avventes til 
alle feil og mangler er utbedret. 

Hovinhøgda skole, utskifting el-tavler 
Hoved el-tavle og el-tavle C (underetasje ny klasseromsfløy) og el-tavle i fyrrom ble skiftet ut 
sommer 2017. Prosjektet er ferdigstilt. 

Hovinhøgda skole, solavskjerming 
Solavskjerming ble montert på vinduer i Aulabygget fasade syd og vest, SFO, ny klasseromsfløy 
fasade vest og i gymsalbygget i 2. etg mot øst. Prosjektet er ferdigstilt. 
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Hovinhøgda skole, brannalarmanlegg 
Brannsentralen og samtlige detektorer på Hovinhøgda skole ble skiftet ut sommeren 2017. 
Sentralen og detektorene hadde «gått ut på dato» og reservedeler/nye detektorer kunne ikke 
skaffes lengre. I samarbeid med brannteknisk rådgiver ble flere detektorer satt opp forskjellige 
steder på skolen. Prosjektet er ferdigstilt. 

Hovinhøgda skole, oppgradering av alarmsystem 
Alarmsystemet på Hovinhøgda skal oppgraderes. Prosjektet var planlagt gjennomført høsten 
2017, men ble utsatt som følge av manglende kapasitet til gjennomføring av prosjektet. Planlagt 
etablert i løpet av 2018. 

Hovinhøgda skole, inneklimatiltak 
Rapport utarbeidet etter inneklimaundersøkelse inneholdt en rekke tiltak. De fleste tiltakene ble 
gjennomført vår/sommer 2016.  Etter utførte kontrollmålinger i vintersesongen, ble ytterligere 
tiltak på ventilasjon utført i 2017 i Aulabygget. Det ble også utbedret varmestyring av 
gymsalaggregatet. Prosjektet er ferdigstilt. 

Riddersand skole, utvidelse forprosjekt 
Det påløp ingen kostnader vedr forprosjektering av Riddersand skole i 2017. Ekstern 
prosjektleder startet forprosjekteringen i februar 2018. 

Riddersand skole, lydtiltak 
Tildelte midler benyttes til lydtiltak på Riddersand skole. Arbeidene ble utført sommer 2017. 
Prosjektet er ferdigstilt. 

Garderåsen skole, paviljong ventilasjon 
De fleste arbeidene med utskifting av ventilasjonsaggregat ble ferdigstilt høsten 2017. Noe arbeid 
gjenstår. Disse arbeidene blir ferdigstilt i 2018.  

Garderåsen skole, inneklimatiltak 
Rapport utarbeidet etter inneklimaundersøkelse inneholdt en rekke tiltak. Tiltakene det ble 
bevilget midler til er planlagt gjennomført vår/sommer 2018. Resterende tiltak som det ikke ble 
bevilget midler til vil bli fremmet som en sak i 1. tertial 2018.  

Garderåsen skole, nytt klasserom 
Arbeider med etablering av nytt klasserom ble utført 2016. Det gjenstod noen arbeider på 
alarmanlegget som ble utført i 2017.  

Tienbråten barnehage 
Restmidler er avsatt til disponering frem til gjennomført 3-årsbefaring, samt dekke utstående 
fordring på kjøp av deler av tomtearealet av tidligere grunneier. Oppmåling av reelt areal er 
gjennomført. 

Ramstadskogen barnehage, HMS-tiltak 
Rapport utarbeidet etter inneklimaundersøkelse inneholdt en rekke tiltak. I 2017 ble 
solavskjerming montert på hele barnehagen, og tilleggsvarme på personalrom og amfiet ble 
montert. For 2018 gjenstår støyreduserende tiltak og noen andre små tiltak i iht. rapport.     

Dalen barnehage, forprosjekt 
Det påløp ingen kostnader vedr forprosjektering av ny Dalen barnehage i 2017. Ekstern 
prosjektleder startet forprosjekteringen i februar 2018. 
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 Omsorgsbygg  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Bolig- og akt.senter, Løkenåsen  5 622 980   5 763 811   2 713 701   2 854 532   -140 831  

Pålsetunet, utvidelse  62 867 912   64 534 249   61 448 369   63 114 706   -1 666 337  

Pålsetunet, luftelyrer  209 750   209 750   209 750   209 750   -  

Vinterhage dagsententer  1 000 000   12 000   1 000 000   12 000   988 000  

Sum  69 700 642   70 519 810   65 371 820   66 190 988   -819 168  

Bolig- og aktivitetssenter, Løkenåsen 
Merutgiftene for dette prosjektet skyldes omprosjektering for å redusere utbyggingens omfang, 
slik at kalkylen for de totale kostnadene kunne reduseres med ca 25 mill kroner. Prosjektet er 
under detaljprosjektering for utsendelse på anbud i 2018. 

 

Pålsetunet, utvidelse 
Prosjektet ble vedtatt igangsatt etter gjennomført anbudskonkurranse. Merforbruket skyldes at 
noe mer av de totale utbyggingskostnadene ble belastet regnskapet for 2017 enn antatt, da det 
meste av prosjektets reserver er disponert. 

Pålsetunet, luftelyrer 
Arbeider med oppgradering av luftelyrer på tak ble ferdigstilt høsten 2017. 

Vinterhage dagsenter 
Prosjektet fullfinansieres med tilskuddsmidler, hvor Husbanken finansierer 55 % av prosjektet, 
oppad begrenset til 1,210 mill kroner, mens den kommunale andelen dekkes av øremerkede 
demensmidler kommunen har mottatt de senere år.  

Det er kun påløpt utgifter til rådgivende ingeniører i 2017 i forbindelse med detaljprosjektering. 
Prosjektet lyses ut for gjennomføring i 2018. 
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 Idrett-  og kulturbygg/anlegg  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Ridderhallen, utskiftning brannsentral  221 000   161 045   59 955   -   59 955  

Fethallen, reparasjon av fuktskader  500 000   467 039   104 018   71 056   32 962  

Fedrelandet, rehabilitering kunstgress   3 500 000   3 604 186   3 500 000   3 604 186   -104 186  

Fedrelandet, belysningsanlegg   1 237 500   1 017 148   1 237 500   1 017 148   220 352  

Fedrelandet, snødeponi   250 000   -   250 000   -   250 000  

Sum  5 708 500   5 249 417   5 151 473   4 692 390   459 083  

Ridderhallen, utskiftning brannsentral 
Brannsentral i Ridderhallen var utdatert, og er skiftet ut med en sentral som også takler bruk av 
scenerøyk. Ved montering av den nye sentralen oppstod det problemer med kommunikasjonen 
mellom denne brannsentralen og skolens brannsentral. Leverandør jobber med å løse problemet.  

Fethallen, reparasjon av fuktskader 
Arbeider med utbedring av fuktskader på hall og garderober er ferdigstilt i 2017.  

Fedrelandet, rehabilitering kunstgress 
Prosjektet er ferdigstilt med en overskridelse. Overskridelsen skyldes ikke-budsjetterte 
prosjektlederkostnader, samt en overskridelse på entreprisen på 48 000 kroner. 

Fedrelandet, belysningsanlegg 
Arbeider med oppgradering av belysningsanlegg er ferdigstilt i 2017.   

Fedrelandet, snødeponi 
Det påløp ingen kostnader knyttet til forprosjektering av snødeponi i 2017. Ekstern prosjektleder 
startet forprosjekteringen i februar 2018. 

 Øvrige investeringer eiendom 

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Rådhuset, oppgradering alarmsystem   446 775   446 775   197 832   197 832   -  

Rådhuset, solavskjerming   1 080 000   989 963   787 900   697 863   90 037  

Rådhuset, rekkverk på terrasse  500 000   -   500 000   -   500 000  

Rådhuset, nye underfordelere   577 380   577 380   577 380   577 380   -  

Enga, lokaler barnevern   75 000   -   75 000   -   75 000  

Enga, garderober kommunalteknikk  125 000   70 657   54 343   -   54 343  

Kjøp av tomter/boliger  4 309 521     4 309 521   -   4 309 521  

Faldalsveien 10 A  4 096 088   4 096 088   4 096 088   4 096 088   -  

Fjellsrudstubben 2  3 792 917   3 792 917   3 792 917   3 792 917   -  

Hovinbakken 20  4 621 107   4 621 107   4 621 107   4 621 107   -  

Faldalsveien 23  3 217 663   3 217 663   3 217 663   3 217 663   -  

Regulering tomteareal Foss  500 000   208 067   500 000   208 067   291 933  

ENØK kommunale bygg  543 904   368 001   175 903   -   175 903  

Alt. energikilder kommunale bygg  155 624   -   155 624   -   155 624  

Til disp. rehabilitering bygninger  3 099 302   -   3 099 302   -   3 099 302  

Sum  27 140 281   18 388 619   26 160 580   17 408 917   8 751 663  
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Rådhuset, oppgradering alarmsystem  
Arbeider med oppgradering av alarmsystemet er ferdigstilt i 2017.  

Rådhuset, solavskjerming  
Arbeider med montering av solavskjerming er ferdigstilt i 2017. 

Rådhuset, rekkverk på terrasse  
Forprosjekt er ferdigstilt i 2017. Oppstart av rehabilitering vil bli starte opp når det blir bevilget 
økonomiske midler til det. Forventet gjennomføringskostnad er 1,750 mill kroner inkl. mva. 

Rådhuset, nye underfordelere  
Hoveddel av utskifting av el-fordelinger er ferdigstilt. Men det gjenstår utskifting av en 
komponent som gjør at hovedtilførselen for strøm til rådhuset og nærliggende bygg må frakobles 
i en lengre periode. Dette kan ikke gjøres før sommeren 2018. 

Enga, lokaler barnevern 
I 2017 ble det igangsatt et forprosjekt for å lage løsning med kontorlokaler til ressursteamet til 
barnevernet i det som i dag leies ut til fysioterapeut. Kostander gikk til konsulenter/rådgivere.  

Enga, garderober kommunalteknikk 
Arbeid med forprosjekt for ombygning av garderobeløsning for Kommunalteknikk er ferdigstilt. 
I påvent av den kommende kommunesammenslåingen avventes det med videre arbeider til det er 
avklart hva bygget skal brukes til etter 2020. 

Kjøp av tomter/boliger 
Midlene er avsatt til anskaffelse av boliger i sentrumsnære områder til bosetning av flykninger. 
Etter hvert som boliger anskaffes flyttes midler til egne prosjekter. 

Faldalsveien 10 A 
Bolig er kjøpt og bosatt av flyktninger i 2017. 

Fjellsrudstubben 2 
Bolig er kjøpt og bosatt av flyktninger i 2017. 

Hovinbakken 20 
Bolig er kjøpt og bosatt av flyktninger i 2017. 

Faldalsveien 23 
Boligen er kjøpt i 2017.  

Regulering tomteareal Foss 
Arbeider med omregulering av tomten pågår.  

ENØK 
Det er ikke gjennomført investeringstiltak på dette prosjektet i 2017, men det er gjennomført 
ENØK-tiltak som er regnskapsført i driftsregnskapet. Det er gjennomført utskifting til led-lys i 
amfiet på Ramstadskogen barnehage, og deler av amfiet på Østersund ungdomsskole.  

Alternative energikilder i kommunale bygg 
Det arbeides kontinuerlig med vurdering av alternative energikilder. På grunn av manglende 
kapasitet på eiendomsenheten ble det ikke utført tiltak i 2017.   
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Til disp. rehabilitering bygninger 
Disponible midler skal benyttes til diverse prosjekter i henhold til vedlikeholdssaken som 
behandles av kommunestyret.  

 Vei og park  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Vei og trafikksikkerhet 
 

        

Opprustning kommunale veier  2 085 824   2 020 268   65 556   -   65 556  

Løkenveien  8 859 282   8 859 282   1 783 092   1 783 092   -  

Veilysinvesteringer  1 899 234   1 711 468   936 987   749 221   187 766  

Løkenåsen - Leikvin  26 529 642   25 254 642   1 275 000   -   1 275 000  

Garderåsen IV  17 251 480   17 239 917   13 718   2 156   11 562  

Forsterkning/standardheving grusveier  4 033 159   4 033 159   2 725 829   2 725 829   -  

Asfaltere Jølsenveien  200 000   200 000   200 000   200 000   -  

Frikjøp for parkering  120 000   -   120 000     120 000  

Trafikksikkerhet  1 405 557   1 405 557   588 542   588 542   -  

Park 
 

       -  

Utskiftning biler/maskiner  392 500   374 641   392 500   374 641   17 859  

Stasjonsstranda områdeutvikling  200 000   -   200 000   -   200 000  

Heiadammen  7 803 080   7 803 080   4 758 530   4 758 530   -  

Hvaltjern dam  200 000   56 289   200 000   56 289   143 711  

Heia friluftsområde  562 500   280 176   562 500   280 176   282 324  

Sundevja oppfylling  843 750   875 089   843 750   875 089   -31 339  

Grønnstruktur/lekeplasser  693 000     693 000   -   693 000  

Sum vei og park  73 079 008   70 113 569   15 359 004   12 393 565   2 965 439  

Opprustning kommunale veier 
Midlene er i 2017 for en stor del benyttet til forsterkning og reasfaltering av veier. I tillegg ble det 
utført en lang rekke mindre punktutbedringstiltak. 

Løkenveien 
Gang- og sykkelvei langs Løkenveien. Finansieres med tilskudd fra aksjon skolevei 80% og Fet 
kommune 20%. Prosjektet er ferdigstilt. 

Veilysinvesteringer 
Midlene er benyttet i tråd med gjeldende hovedplanen for veilys og midlene ble i stor grad 
benyttet til ombygging og utbedring av eksisterende umålt lysnett. I tillegg noe nytt veilys i 
samsvar med trafikksikkerhetsplanen. 

Løkenåsen - Leikvin  
Dette prosjektet er privat initiert. Her benyttes anleggsbidragsmodellen knyttet til infrastrukturen 
som bygges, og som kommunen senere skal drifte. Entreprenør og utbygger står for henholdsvis 
bygging og kontroll av det som bygges på vegne av kommunen. Har ingen innvirkning på 
kommunens drift/resultat. 

Garderåsen IV 
Dette prosjektet er privat initiert. Her benyttes anleggsbidragsmodellen knyttet til infrastrukturen 
som bygges, og som kommunen senere skal drifte. Entreprenør og utbygger står for henholdsvis 
bygging og kontroll av det som bygges på vegne av kommunen. Har ingen innvirkning på 
kommunens drift/resultat. 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

 Side 44 av 115 

Forsterkning/standardheving grusveier  
Falldalsveiens første del er hevet, forsterket og asfaltert. 

Asfaltere Jølsenveien 
Veien er forsterket og asfaltert. 

Frikjøp for parkering 
Midler avsatt fra Rosenberg park – frikjøp av parkeringsplasser. 

Trafikksikkerhet 
I løpet av 2017 ble budsjettmidlene benyttet til trafikksikringen langs Løkenveien. Gangvei og 
fortau for å sikre skoleveien. I tillegg er det utført en rekke tiltal i henhold til sikkerhetsplanen.   
Finansieres med tilskudd 80% og Fet kommune 20%. 

Utskiftning biler/maskiner 
Ny bil til driftsavdelingen er anskaffet. 

Stasjonsstranda områdeutvikling 
Noe planering er foretatt. 

Heiadammen 
Prosjektarbeidene er avsluttet. Fet kommune har mottatt tilsagn på tilskudd fra Miljødirektoratet. 
Tilskuddet utbetales i 2018.  

Hvaltjern dam 
Det er søkt om nedklassifisering av dammen. Det vil si at eventuelle tiltak på dammen vil bli 
mindre omfattende enn dagens krav til sikkerhet. 

Heia friluftsområde 
Parkeringsplassen er ferdigstilt. Noen mindre tiltak gjenstår på badeplassen. 

Sundevja oppfylling 
Utredning og gjennomføre oppfylling av Sundevja. Fase I er å bedre stabiliteten i området og 
tilrettelegging for videre grunnundersøkelser på tilliggende arealer. Alle nødvendige undersøkelser 
er foretatt og oppfyllingsarbeidene kan starte når entreprenør er klar med tilføring av masser fra 
riksvei 279. 

Fase II kan starte når fase I er ferdigstilt. Videre grunnundersøkelser og reguleringsplan er 
nødvendig. Denne fasen vil ta noe tid.   

Tiltak i Strandengevja sees i sammenheng med Sundevja og er derfor tillagt Kommunalteknikk, 
selv om det er et avbøtende tiltak ved utvidelsen av Østersund Ungdomsskole. Oppfyllingen har 
en positiv effekt på områdestabiliteten og ikke kun for skoleutbyggingen. Prosjektet 
detaljplanlegges i 2018 og skal gjennomføres i løpet av sommeren. 

Grønnstruktur/lekeplasser 
Midler avsatt fra Rosenberg park – bidrag til lekeplass.  
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 Vann og avløp  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Vannledninger 
     

Sanering ledningsnett  417 766   191 162   226 604   -     226 604  

Åkrene vannverk  3 302 969   3 088 084   2 000 000   1 785 115   214 885  

Jølsen III  6 962 684   6 962 684   3 739 709   3 739 709   -  

VA-Plan Fetsund  500 000   302 187   197 813   -     197 813  

Sørli/Varsjøen del III  5 503 373   5 503 373   2 477 438   2 477 438   - 

Fylkesvei 169/279  1 000 000   110 000   1 000 000   110 000   890 000  

Oppgjør eierandeler NRV  -414 000   -414 000   -414 000   -414 000   -    

Sum vann  17 272 792   15 743 491   9 227 564   7 698 263   1 529 301  

 

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Avløpsledninger 
 

        

Sanering ledningsnett  2 442 643   1 633 345   809 298   -   809 298  

NAF  3 277 935   3 267 814   10 121   -   10 121  

Åkrene VA  2 604 461   1 552 049   1 834 464   782 052   1 052 412  

Jølsen III  9 504 718   9 504 718   6 045 700   6 045 700   -  

VA plan Fetsund  500 000   479 704   20 297   -   20 297  

Sørli/Varsjøen del III  6 639 743   6 639 743   3 939 767   3 939 767   -  

Ny avløpspumpestasjon PA5  1 700 000   38 629   1 700 000   38 629   1 661 371  

Fylkesvei 169/279  1 000 000   110 000   1 000 000   110 000   890 000  

Renseanlegg 
 

        

Øya renseanlegg  -515 000   -515 000   -515 000   -515 000   -  

Rehab. Dalen renseanlegg  655 433   655 433   655 433   655 433   -  

Sum avløp  27 809 933   23 366 434   15 500 080   11 056 581   4 443 499  

Vann- og avløpsinvesteringer er sett under ett, dvs. manglende finansiering på enkelte prosjekt er 
finansiert med besparelse på andre prosjekt. 

Sanering ledningsnett – vann og avløp 
Flere mindre saneringsoppgaver av ledningsnett VA. 

NAF - avløp 
Prosjektet omfatter avkloakkering av all bebyggelse fra Glimmerveien til og med NAF 
øvingsbane. Prosjektet er ferdigstilt. 

Åkrene VA– vann og avløp 
Sanering av VA-ledninger i det gamle forsyningsområdet til Åkrene vannverk. Nye vann- og 
avløpsledninger er lagt til Tuen industriområde slik at det private Tuen renseanlegg kan legges 
ned, samt bedre brannvannskapasiteten i området. En del grunneieravtaler i forbindelse med 
etablering av ny pumpestasjon til erstatning for eksisterende (gammelt) renseanlegg gjenstår.  

Jølsen III – vann og avløp 
Jølsen-prosjektet er gjennomført i 3 etapper fra Engaveien til Jølsen. I siste etappe, Jølsen III, er 
det etablert vann og avløp i Jølsenveien inn mot næringsparken. Dette gjelder avkloakkering i 
Jølsenveien helt inn til Jølsen gård. Prosjektet er ferdigstilt vinteren 2017/2018. 
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VA-plan Fet kommune – vann og avløp 
På grunn av vakanse ble ikke planen ferdigstilt. Hovedplanen skal være ferdig i 2018. 

Sørli/Varsjøen del III – vann og avløp 
Prosjektet omfatter fremføring av vann- og avløpsledninger langs Gamle Rovenvei og inn mot 
bebyggelsen ved Varsjøen. Prosjektet ble på startet senhøstes 2015. 

På grunn av svært dårlige grunnforhold i området hvor kloakkpumpestasjonen skulle plasseres, er 
prosjektet noe forsinket. Plasseringen ble justert og abonnentene vil bli tilknyttet før sommeren 
2018. 

Ny avløpspumpestasjon PA5 - avløp 
I forbindelse med utbygging i Fetsund sentrum er det nødvendig å legge om en del 
avløpsledninger. Utbygger vil sørge for omlegginger som berører utbyggingen og Fet kommune 
vil sørge for en del fellesledninger utenfor utbyggingsområdet. 

Fylkesvei 169/279 – vann og avløp 
Det meste av omleggingen vil bli bekostet av Statens vegvesen. Imidlertid vil det påløpe utgifter 
for Fet kommune på noe av anlegget. 

Oppgjør eierandeler NRV - vann 
Gjerdrum kommune har trådt inn som ny eier i NRV IKS. Det ble avtalt at Gjerdrum kjøper seg 
inn med en andel i selskapet, og som en følge av dette får de øvrige eierne totalt utbetalt 8,69 mill 
kr som en engangssum. Fet kommunes andel er 0,414 mill kroner. Oppgjøret ble ved 2. tertial 
vedtatt å erstatte forutsatt låneopptak og benyttes til finansiering av budsjetterte investeringer 
innenfor vannsektoren. 

Øya renseanlegg 
Inntekter i forbindelse med salg av teknisk utstyr før bygget ble sanert. 

Rehabilitering Dalen renseanlegg 
MIRA IKS (Midtre Romerike Avløpsselskap IKS) overtok driften av Dalen renseanlegg i 2017. 
Før overtakelsen var det nødvendig med oppgradering av deler av det tekniske anlegget, slik som 
inntaksrister, doseringsanlegg og pumper. 

 Regulering, geodata, byggesak  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i kr 

Kart og oppmåling, IKT-utstyr  307 111   100 224   248 811   41 924   206 887  

Digitalisering byggesaksarkiv  2 000 143   1 968 563   502 829   471 249   31 580  

Salg av bil  -81 000   -81 650   -81 000   -81 650   650  

Sum regulering, geodata, byggesak  2 226 254   1 987 137   670 640   431 523   239 117  

Kart og oppmåling, IT-utstyr 
Midlene benyttes hovedsakelig til å ajourføre og kvalitetsheve kommunens kartdata, samt 
oppgradering av nødvendig utstyr. I 2017 ble det benyttet 41 924 kr til nykartlegging og 
ajourhold. Frem til nå har det vært bevilget 100 000 kr hvert år i friske midler til dette prosjektet, 
men fra og med 2017 må det søkes om prosjektmidler for hvert enkelt tiltak etter hvert som 
behovene for fornying melder seg. Restmidlene på 206 887 kr forventes investert i løpet av 2018. 
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Digitalisering av byggesaksarkiv 
Alle dokumenter eldre enn 1/1-2007 i byggesaksarkivet er digitalisert. Dokumenter etter denne 
datoen foreligger allerede elektronisk i kommunens sak-/arkivsystem ePhorte. Det historiske 
byggesaksarkivet er også importert til ePhorte (Noark database).  

I tillegg til avtale om innkjøp av skanning av byggesaksarkivet, ble det avtalt opsjon på 
digitalisering av øvrige fagarkiv som planarkivet, oppmålingsarkivet og landbruksarkivet. Det ble i 
2015 bevilget midler til å gjennomføre disse opsjonene også. Arbeidet med å rydde i disse 
arkivene er utført og det har frigjort et rom til nytt møterom på rådhuset. Formell 
prosjektoppstart var høsten 2015 og alle dokumentene er skannet inn og importert til ePhorte. I 
2017 ble det utført testing og tilpasning til ePhorte av databasen med de digitaliserte 
dokumentene. Prosjektet er nå avsluttet og oppgjort med konsulent. Regnskapet viser et 
mindreforbruk på 31 580 kr. 

Salg av bil 
Oppmålingsbilen er solgt for 81 650 kroner, og enheten har gått over til leasing av bil. 
Salgsinntekten ble ved 1. tertial vedtatt benyttet til generell finansiering av øvrige 
investeringsprosjekter. 

 Øvrige investeringer  

  Bevilget 
hittil 

Akkumulert 
forbruk 

Just. bud. 
2017 

Regnskap 
2017 

Avvik i 
kr 

Rehabilitering kjøkken rådhus  586 750   586 009   586 750   586 009   741  

Sørli II ventilasjon  265 000   257 847   265 000   257 847   7 153  

Pålsetunet, medisinteknisk utstyr  258 744   258 448   73 046   72 750   296  

Egenkapitaltilskudd KLP  1 701 000   1 700 628   1 701 000   1 700 628   372  

Sum  2 811 494   2 802 932   2 625 796   2 617 234   8 562  

Rehabilitering kjøkken rådhus 
Kjøkkenet som er tilknyttet kantine på rådhuset er rehabilitert, og nytt utstyr er installert. 

Sørli II ventilasjon 
Det er installert nytt ventilasjonsanlegg i leilighet som benyttes som kontorareal, møtelokaler og 
fellesareal for ansatte og beboere. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. 

Pålsetunet, medisinteknisk utstyr 
I 2016 ble det er kjøpt inn blærescanner, interaktiv robot (Parosel) til pasientaktiviteter, 
dopplerapparat for måling av blodsirkulasjon, blodtrykksapparater og øretermometere. 
Restmidler på prosjektet ble i 2017 benyttet til senger, nattbord og madrasser. 
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9  Meda rbe i de re  

Kommunestyret i Fet vedtok i desember 2016 revidert arbeidsgiverpolitikk med følgende 
overordnede mål:  

«Fet kommunes arbeidsgiverpolitikk utvikler, utfordrer, motiverer og stiller krav til ledere og 
medarbeidere for å skape et best mulig tilbud til brukere, innbyggere og samarbeidspartnere». Det 
er fastsatt følgende hovedmål for området medarbeidere: 

- Medarbeiderundersøkelsen skal være lik landsgjennomsnittet eller bedre. 
- Samlet sykefravær i kommunen skal være ≤ 7,5 %. 

For at kommunen skal kunne nå det overordnede målet er det viktig at vi lykkes med tydelig 
ledelse, godt arbeidsmiljø, har kultur for læring og fornyelse og følger opp IA-avtalen. 

Medarbeiderundersøkelsen 

Etter beslutning i 2016 om å ta i bruk medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR ble den for første 
gang gjennomført i mars 2017. Denne medarbeiderundersøkelsen er svært ulik tidligere 
medarbeiderundersøkelser. Sammenligning med tidligere års undersøkelser er derfor ikke 
hensiktsmessig. Resultatene av 10-FAKTOR- undersøkelsen 2017 for Fet kommune presenteres 
nedenfor, sammenlignet med landet. 

Faktor Navn 10-Faktor Norge Beskrivelse 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si 
om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 
spennende og stimulerende (også kalt indre 
jobbmotivasjon). 

Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og 
mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,3 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å 
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i 
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen 
en definert jobbrolle. 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb. 

Faktor 5 Mestringsorientert 
ledelse 

4,0 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig 
ut fra sine egne forutsetninger, slik at 
medarbeideren opplever mestring og yter sitt 
beste.  

Faktor 6 Rolleklarhet 4,4 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til 
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig 
definert og kommunisert. 

Faktor 7 Relevant 
kompetanseutvikling 

3,9 3,7 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for 
at medarbeiderne til enhver tid er best mulig 
rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, 
og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste 
som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi 
snakker om.  
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Faktor Navn 10-Faktor Norge Beskrivelse 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på 
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov 
og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 4,2 4,1 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av 
å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, 
fremfor å rivalisere om å bli best. 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for 
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 
drivkraft for mange og har en rekke godt 
dokumenterte, positive effekter.  

Lederutvikling 

Rådmannen besluttet høsten 2017 å iverksette ett lederutviklingsprogram med fokus på 
mestringsorientert ledelse. Programmet er basert på 10-FAKTOR-undersøkelsen som ble 
gjennomført i mars og støtter seg på veilederen «Guide til god ledelse», utarbeidet av KS. 
Hensikten er å sette fokus på mestringsorientert ledelse gjennom erfaringsdeling og bygge en 
felles lederkultur. 4 samlinger à 2-3 timer i tilknytning til enhetsledermøtene er avsatt til 
lederutvikling. Første samling ble gjennomført i november 2017, de resterende 3 samlingene 
gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2018.    

Sykefravær 

Sykefravær per enhet i prosent 2014 2015 2016 2017 
Rådmannskontoret 2,0 3,3 1,4 0,4 
Økonomiavdelingen 2,1 1,4 1,1 1,6 
Personalavdeling 6,2 4,3 12,0 16,4 
Tillitsvalgte og lærlinger 4,7 8,9 15,1 4,1 
Dalen Skole 4,6 7,7 7,6 6,8 
Dalen SFO 6,7 5,7 5,0 1,5 
Hovinhøgda Skole 8,7 8,6 5,4 7,5 
Hovinhøgda SFO 11,2 16,1 11,1 12,2 
Riddersand Skole 5,3 5,7 7,0 5,2 
Riddersand SFO 8,3 7,2 12,5 8,2 
Østersund Skole 6,2 6,1 7,1 4,0 
Garderåsen Skole 3,8 5,9 3,8 3,0 
Garderåsen SFO 4,1 12,1 7,5 8,6 
Garderåsen barnehage 7,7 6,3 8,9 9,4 
Østersund barnehage*  7,9 13,1 9,2 5,4* 
Ramstadskogen barnehage 13 16,7 13,2 7,5 
Nygård Barnehage 4,6 7,6 3,1 2,9 
Tienbråten Barnehage   11,6 15,5 12,6 
Kulturenheten 3,7 3,2 1,2 1,9 
Barnevern 3,6 7,0 8,1 7,2 
PPT 12,1 23,2 12,4 16,8 
Helsetjenesten 8,9 7,5 5,4 3,0 
Tildelingskontor 2,4 2,7 2,8 4,2 
Pålsetunet 9,3 7,4 6,0 9,3 
Hjemmetjenesten 11,3 10,7 11,8 11,0 
Tjenesten for funksjonshemmede 5,6 9,5 10,1 24,6 
Sosialtjenesten / Nav 9,5 9,1 5,0  5,8 
Kommunalteknikk 2,9 3,1 1,9 4,5 
Samfunn og næring 2,8 2,4 1,4 1,7 
Eiendomsenheten 6,1 14,8 9,7 10,3 
Totalt 7,5 8,8 8,0 7,9 
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* Østersund barnehage var i drift frem til juli 2017, sykefraværstall for 2017 er dermed kun for januar-juli. 

I Fet kommune er ambisjonsnivået at sykefraværet ikke skal overstige 7,5 %. I perioden fra 2014-
2017 har sykefraværet variert noe, i 2017 var det en liten nedgang i sykefraværet fra 2016, fra 8,0 
% til 7,9 %. Fet kommune ønsker fortsatt å jobbe for å nå ambisjonsnivået. 

 

De sist tilgjengelige sykefraværstallene fra KS, for kommunene samlet, viser et sykefravær på 
9,91% for perioden fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017. 

I Fet kommune er sykefraværstallene i de store sektorene slik (med til dels store variasjoner  
”like” enheter i mellom): 

 

Fordeling egenmeldt og sykemeldt fravær 
Det egenmeldte fraværet er fortsatt forholdsvis stabilt. I 2017 utgjorde det egenmeldte fraværet 
(1-24 dager) 1,3 % av det totale sykefraværet på 8,0 %. Dette er en bedring på 0,2 % fra 2016. 
Det er imidlertid ønskelig at egenmelding benyttes i arbeidsgiverperioden framfor bruk av 
legemeldt fravær. Dette i tråd med intensjonene om bruk av egenmeldinger i IA-avtalen.  

 
2014 2015 2016 2107 

Sykemeldt >=57 dg 4,3 5,2 4,5 4,6 

Sykemeldt 17-57 dg 1,1 1,3 1,1 1,2 

Sykemeldt 4-16 dg 0,7 0,8 0,9 0,9 

Sykemeldt 1-3 dg 0,2 0,1 0,2 0,2 

Egenmeldt 1-24 dg 1,4 1,5 1,5 1,3 

 

9,9 % 10,0 % 9,5 %
8,7 % 8,6 % 8,1 %

10,2 %
9,1 %

10,1 % 9,8 %
8,4 %

9,0 % 9,4 %

7,5 %
8,8 %

8,0 % 8,0 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sykefravær - Fet kommune samlet Fravær Ambisjon

5,8 %

5,0 %

8,5 %

9,2 %

1,9 %

10,4 %

7,0 %

8,6 %

7,9 %

0,0 % 4,0 % 8,0 % 12,0 %
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TEKNISKE TJENESTER

ØVRIGE

TOTALT

Fravær - de største områdene - 2017
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Det totale sykefraværet i 2017 har vært stabilt sammenlignet med 2016.  Når det gjelder sektorer 
det har vært jobbet målrettet med ser vi en positiv utvikling. Erfaringene fra nærværsprosjektet i 
barnehagene er videreført til to nye områder, SFO og Hjemmetjenesten. Dette er områder som 
kan være utsatt for høyt fravær. Nærværsarbeideidet som er satt i gang her, er ment forebyggende 
og det vil jobbes videre med dette i 2018. 

Det er viktig at målrettede tiltak og tett oppfølging fortsetter slik at sykefraværet kan reduseres 
ytterligere i henhold til Fet kommunes målsetting. 

Lærlinger 

Fet kommune er godkjent lærebedrift for Helsefag, Barn- og 
ungdomsarbeiderfaget og Institusjonskokk. Fet kommune 
hadde 9 lærlinger fra høsten 2017. Læreplassen for 
institusjonskokk ble ikke besatt på grunn av manglende 
søkere. 
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1 0  Po l i t i s k  l ede l s e  

 Kommunens ansvar  

Kommunelovens formål er legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en 
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det 
nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.  

Kommunestyret er øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret kan selv opprette faste 
utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.  

 Den polit iske ledelsen  

Kommunestyrets sammensetning   Formannskapets medlemmer  

Arbeiderpartiet 10  Ordfører John Harry Skoglund  AP 

Høyre 6  Varaordfører Thor Grosås SP 

Fremskrittspartiet 4  Mai Liss Elvethun AP 

Senterpartiet 2  Mette Scharning AP 

Sosialistisk Venstreparti 1  Arvid Mytting H 

Venstre 1  Anniken Beate Nordheim H 

Miljøpartiet De Grønne 1  Arild Ormstad Mossing FRP 

Kristelig Folkeparti 1    

Uavhengig representant 1    

SUM 27  SUM 7 

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 4 685 880 4 567 251 118 629 2,6 % 
Driftsutgifter 868 715 1 153 319 -284 604 -24,7 % 
Inntekter -108 797 -61 000 -47 797 78,4 % 
Netto utgift 5 445 798 5 659 570 -213 772 -3,8 % 

 
Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

FORMANNSKAPSKONTOR 2 984 581 2 980 170 4 411 0,1 % 

STYRER, RÅD OG UTVALG 1 721 279 1 664 000 57 279 3,4 % 

VALG 526 339 645 081 -118 742 -18,4 % 

ELDRERÅD 105 014 88 000 17 014 19,3 % 

RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 

88 480 108 000 -19 520 -18,1 % 

BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 17 063 60 000 -42 937 -71,6 % 

BORGERLIGE VIGSLER 3 042 0 3 042 - 

FORMANNSKAPETS RESERVE 0 114 319 -114 319 -100 % 

Netto utgift 5 445 798 5 659 570 -213 772 -3,8 % 

 

Området viser samlet sett et mindreforbruk på 3,8 %, eller 213 771 kroner. Hovedårsak til 
mindreforbruk er mindreforbruk i forbindelse med gjennomføring av valg, samt at 
formannskapets reserve ikke er fullt ut disponert i løpet av 2017.   
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1 1  Ko n t r o l l  o g  r e v i s j o n  

 Kommunens ansvar  

Viktigste lov er Kommuneloven med forskrifter, særlig lovens kapittel 12 Internt tilsyn og 
kontroll. Revisjon.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. 
Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte. 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltning på sine vegne. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i 
henhold til god kommunal revisjonsskikk. Kommunestyret velger selv revisor. 

 Hvordan tjenesten gis  

Fet kommune er medeier av Romerike Revisjon IKS som sørger for revidering av kommunen. 
Fet kommune er medeier av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS som sørger for 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget.  

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 94 120 86 000 8 120 9,4 % 
Driftsutgifter 1 361 269 1 396 000 -34 731 -2,5 % 
Inntekter -131 323 -131 000 -323 0,2 % 
Netto utgift 1 324 066 1 351 000 -26 934 -2,0 % 

 
 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
KONTROLLUTVALG 281 817 308 000 -26 183 -9,0 % 
REVISJON 1 042 249 1 043 000 -751 0,0 % 
Netto utgift 1 324 066 1 351 000 -26 934 -2,0 % 

 
Kontrollutvalget viser et lite mindreforbruk. Hovedårsaker til avviket er noe lavere betaling til 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS på grunn av avregning for 2016, samt at kontrollutvalget 
har benyttet mindre midler på kurs/opplæring enn budsjettert. 
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1 2  A dmi n i s t r a s j o n  

 Kommunens ansvar  

De viktigste, overordnede lovene for administrasjonen er kommuneloven m/forskrifter, plan- og 
bygningsloven, forvaltningsloven og offentleglova samt lov om offentlige anskaffelser med 
forskrifter. I tillegg kommer en rekke lover og forskrifter innenfor hvert fagfelt. 

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak 
som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse at de 
saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
Administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og være 
gjenstand for betryggende kontroll. Forvaltningen skal være tillitsskapende og bygge på en høy 
etisk standard. 

 Hvordan tjenestene gis  

Kommunens administrasjon er organisert på følgende måte i 2017:  

Rådmannskontoret har ansvar for den strategiske ledelsen av kommunen. Kontoret omfatter 
rådmann og tre kommunalsjefer, samt rådgiverstillinger innenfor undervisning og oppvekst, helse 
og omsorg, tverrfaglig samarbeid/SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 
og budsjett/rapportering. I tillegg ligger beredskapssjef og eiendomsskattekontoret her.  

Personal- og organisasjonsenheten har det faglige, strategiske og operative ansvaret for 
kommunens arbeidsgiverpolitikk, personaladministrasjon, HMS-system, enhetsovergripende 
opplæring, lønnsforhandlinger, lærlingeordningen og servicetorg. I tillegg har enheten ansvar for 
kommunens sikkerhetsklareringer. 

Økonomienheten har det faglige og operative ansvaret for regnskap og lønn for Fet kommune 
og Kirkelig Fellesråd i medhold av gjeldende lovverk. Økonomienheten gir den enkelte enhet 
bistand og rådgivning innenfor fagfeltene regnskap, fakturering, innkjøp og lønn. 
Økonomienheten har videre ansvar for innfordring av kommunale krav, finans-, likviditets- og 
låneforvaltning samt beregninger av kommunens kostnader til pensjon. 

Kommunikasjon og IKT-utvikling ble opprettet som egen enhet i 2017. Enheten samler IKT-, 
kommunikasjon- og dokumentfunksjonene i en enhet. Opprettelsen ble gjort med sikte på å 
skape et større og mer robust fagmiljø som bedre kan understøtte enhetenes arbeid på disse 
områdene og også bedre kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Enheten 
skal bidra til helhetstenking og løsninger på tvers av fagmiljøene i kommunen og ikke minst være 
en kraft i digitaliseringsarbeidet kommunen står overfor.  

I tillegg er flere oppgaver løst i samarbeid med andre: 

Kommunen har ikke egen IKT driftsavdeling, men er en del av et vertskommunesamarbeid 
sammen med Enebakk og Rælingen, Øyeren IKT. Øyeren IKT sørger for drift av infrastruktur, 
serverpark m.m., og bistår med service- og driftsavtaler for IKT, kommunikasjon- og linjeleie og 
telefoni.  
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Aurskog-Høland, Fet, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Nittedal har felles kemnerfunksjon 
beliggende i Skedsmo kommune. 

Nedre Romerike innkjøpssamarbeid er et interkommunalt innkjøpssamarbeid for Aurskog-
Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum.  

 Kvalitet  i  tjenestene  

Administrasjonen har vært involvert i arbeid som innebærer utstrakt samarbeid med 
organisasjonens enheter, samtidig som administrasjonen arbeider tett opp mot det politiske 
nivået. Et utvalg av arbeidsprosjekter i 2017: 

Kommunereform 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en 
kommune. Den nye kommunen skal være etablert fra 1.1.2020.  

Administrasjonen er involvert i alle administrative delprosjekter som nedsatt for å bygge nye 
Lillestrøm kommune. Deltakelse i disse prosjektene sammen med opprettholdelse av løpende 
drift er krevende for organisasjonen. I 2018 vil dette føre til at ambisjonsnivået på flere områder 
kan måtte reduseres. 

Rydding i arkiv og deponering 
Etter tilsyn ble kommunen pålagt rydding i gammelt arkiv. Det er søkt om og innvilget midler for 
dette arbeidet. ASTA stiftelsen er engasjert og er i gang med arbeidet. 

Nytt telefonsystem 
Fet sin telefoniavtale håndteres av Øyeren IKT som har inngått en avtale med Phonero for å 
dekke telefonibehovet til samarbeidskommunene. Som en følge av ny avtale inngått den 1.3.17 er 
alle Fet sine sentralbord er byttet ut høsten 2017. Pålsetunet bo- og servicesenter porteres til 
Phonero bedrift 4.4.2018. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer, for eksempel knyttet til 
opplæring, kalenderoppdatering og dekning. Det jobbes kontinuerlig med forbedring og 
utbedring, slik at ting stadig virker bedre. 

Utrulling av elev-PC’er 
Det er kjørt et utrullingsprosjekt for PC-er til elevene i skolene. Man har dratt nytte av erfaringer 
gjort ved tilsvarende utrulling i Sørum kommune. Øyeren IKT har bidratt innen oppsett av 
programvare på PC-ene. Det har vært flere positive tilbakemeldinger fra skolene så langt. 

Innføring av IKT-rettet læringsplattform SKOOLER  
Det pågår arbeid med innføring av en ny IKT læringsplattform, SKOOLER. Innføring av IKT 
ambassadører i skolene og samarbeid med Sørum om IKT-rettet læring er også en del av denne 
satsningen.  

Avtale innen miljø og sikkerhet 
Det er inngått en avtale med Arrow, som sikrer innsamling av gammelt PC-utstyr. Utstyret blir 
resirkulert der det er mulig, og vi mottar bekreftelse på at alle disker er forskriftsmessig slettet. 
Innsamlingen koster ikke noe, og kommunen mottar et visst vederlag for det som kan 
videreselges. Dette er en avtale som bidrar positivt innen miljø og sikkerhet. 

Medisindispensere 
Kommunen deltar i Nasjonal velferdsteknologi-programmet. I denne forbindelse er det plassert 
ut medisin dispensere for automatisk utdeling av medisiner.  
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Trygghetsuka 2017 
Trygghetsuka som omhandler vold i nære relasjoner, ble gjennomført 30. okt. til 3. november.  

Fraværsteam 
Det er etablert et tverrfaglig sammensatt fraværsteam for å følge opp bekymringsfullt skolefravær. 
Fraværsteamet består av fagpersoner fra skole, PPT, helsetjeneste og barnevernstjenesten. 
Teamet utfører hjemmebesøk på morgenen og veileder foreldre til å få barnet på skolen. 

Tidlig Trygg i Fet 
Tidlig Trygg i Fet er gjennomført med observasjon og oppfølging av enkeltbarn og barnehagen 
som system i alle de kommunale barnehagene, og to private. Arbeidet med Tidlig Trygg i Fet 
fortsetter i 2018 med felles kompetanseheving og oppfølging i den enkelte barnehage. 

Anskaffelser økonomi 
I regi av NRI har kommunens avtale om gjeldsforvaltning vært på anbud og fra 2017 er det 
inngått ny avtale med Bergen Capital Management (BCM).  

Innfordring 
Fra 2017 er det inngått avtale med Nedre Romerike Kemnerkontor om innfordring av 
kommunale krav. 

 Mål for tjenestene  

Det er ikke vedtatt egne årsmål for administrasjonen. Administrasjonen har imidlertid vært 
delaktige i arbeid som det rapporteres på ute i enhetene, både for undervisning og oppvekst, og 
helse og omsorg. Administrasjonen har arbeidet mye med økt digitalisering: 

Bruk av informasjonsteknologi gjør det mulig å arbeide på andre måter. Gevinstene kan være økt 
effektivitet, bedre kvalitet på tjenestene og mer brukervennlige digitale tjenester. Det er et uttrykt 
statlig mål at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for innbyggernes kontakt med det 
offentlige. 

Mål: brev fra kommunen sendes elektronisk 
Fet kommune bruker løsningen SvarUt for elektronisk utsendelse av brev fra kommunen. Det 
finnes ikke statistikk på hvor stor andel av kommunens utgående brev som sendes via SvarUt, e-
post og per vanlig post. I 2017 ble det sendt 9011 brev via SvarUt, av disse er 62 % lest digitalt. 
Resten har gått til print/manuell utsendelse via posten fordi innbyggere ikke har åpnet den 
digitale posten eller har reservert seg. Kostnaden til denne manuelle utsendelsen er langt lavere 
enn utsendelse av brev via vanlig post. 

Mål: økt bruk av elektronisk innkjøpssystem 
Bruk av elektronisk innkjøpssystem bidrar til kvalitetssikring og effektivisering av prosesser. Økt 
bruk er et mål. Det er stort fokus på innkjøp, og antall ordre i det elektroniske innkjøpssystemet 
økte fra 2023 i 2015 til 2110 i 2016. I 2017 har antall ordre blitt redusert til 1858. Omsetningen 
gikk også ned fra 25 mill kroner i 2016 til 5,9 mill kroner i 2017. Reduksjon i omsetning skyldes 
til dels reduksjon i investeringsutgifter.  

Mål: økt andel elektronisk inngående fakturaer til kommunen 
Elektroniske inngående fakturaer til kommunen gir kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet. 
Andelen elektroniske fakturaer har økt fra 39 % i 2014, til 74 % i 2016 og 85 % i 2017. Det settes 
krav til at nye avtalepartnere skal levere faktura elektronisk.  
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Mål: økt andel elektronisk fakturering 
I 2015 var andelen elektroniske utgående fakturaer i form av e-faktura og avtalegiro 50 %, mens 
den i 2016 var 56 %. Fra 2. kvartal 2017 har kommunen tatt i bruk elektronisk forsendelse til 
Digipost eller E-boks. I 2017 er andel elektroniske fakturaer 67 %. Brukere som ikke har valgt 
digital løsning vil fremdeles få tilsendt papirfaktura.  

Mål: mindre manuell (dobbel) registrering 
Fra 2017 er det tatt i bruk elektronisk registrering av fravær, samt elektronisk søknadsbehandling 
for permisjoner. 

 Økonomi  

Fordelt på enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

RÅDMANNSKONTORET 12 396 976 12 627 114 -230 138 -1,8 % 

ØKONOMIAVDELINGEN 7 223 172 7 618 092 -394 920 -5,2 % 

PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 4 964 600 5 177 520 -212 920 -4,1 % 

PERSONALFORVALTNING 7 224 985 7 270 307 -45 322 -0,6 % 

KOMMUNIKASJON OG IKT-UTVIKLING 13 118 225 13 216 231 -98 006 -0,7 % 

KANTINE RÅDHUS 603 164 540 912 62 252 11,5 % 

Netto utgift 45 531 122 46 450 176 -919 054 -2,0 % 

Ved 1. tertial ble midler overført fra flere enheter til ny enhet for kommunikasjon og IKT-
utvikling. Økonomienheten meldte om en rekke utfordringer, og fikk tilført 500 000 kroner til 
økte utgifter. Det ble videre bevilget midler til rådmannskontoret til nytt rapporterings- og 
budsjetteringsverktøy, kroner 370 000. 

Ved 2. tertial fikk rådmannskontoret tilført midler for stilling som beredskapssjef. Kantina på 
rådhuset fikk tilført 100 000 kroner til økte utgifter. 

All administrative enheter/budsjettområder viser mindreforbruk. Unntak er kantina på Rådhuset, 
som har et merforbruk på 62 252 kroner.  

Rådmannskontoret 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 11 137 546 11 073 129 64 417 0,6 % 
Driftsutgifter 2 007 376 2 145 985 -138 609 -6,5 % 
Inntekter -747 946 -592 000 -155 946 26,3 % 
Netto utgift 12 396 976 12 627 114 -230 138 -1,8 % 

Rådmannskontoret hadde et positivt avvik på 230 138 kroner i 2017. Avviket fordeler seg på 
lavere driftsutgifter enn budsjettert, samt høyere inntekter enn budsjettert. 

Mindreforbruk på driftsutgifter fordeler seg på flere poster, hvor de største avvikene relaterer seg 
til kjøp av juridisk bistand og konsulenttjenester, opplæring/kurs og kjøp av inventar og IT-
utstyr. Merinntektene fordeler seg på øremerket statstilskudd, hvor tilsvarende beløp er utgiftsført 
som driftsutgifter, og sykelønnsrefusjoner. Rådmannskontoret benytter ikke vikar ved sykefravær. 

Økonomiavdelingen 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 5 921 801 5 927 092 -5 291 -0,1 % 
Driftsutgifter 2 279 184 2 648 000 -368 816 -13,9 % 
Inntekter -977 813 -957 000 -20 813 2,2 % 
Netto utgift 7 223 172 7 618 092 -394 920 -5,2 % 
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Enheten har et mindreforbruk på netto 0,395 mill kroner. Hovedårsak er at utgifter til Skedsmo 
kommune ble lavere enn budsjettert, herav kemnersamarbeidet 0,353 mill kroner og 
inkassosamarbeidet 0,85 mill kroner – samlet 0,438 mill kroner. Av mindreforbruket er 0,64 mill 
kroner omdisponert til nytt IKT-utstyr til de ansatte.  

I tillegg til netto mindreforbruk i driftsutgiftene på 374 mill kroner fremkommer merinntekter på 
0,21 mill kroner.  

Personal- og organisasjonsavdelingen 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 5 449 918 5 190 520 259 398 5,0 % 
Driftsutgifter 337 091 323 000 14 091 4,4 % 
Inntekter -822 409 -336 000 -486 409 144,8 % 
Netto utgift 4 964 600 5 177 520 -212 920 -4,1 % 

Hovedårsak til enhetens samlede positive avvik, er høyere syke- og svangerskapsrefusjoner enn 
budsjettert. Etter merutgifter til innkjøp av nødvendig nytt IKT-utstyr til ansatte, lønnsutgifter, 
samt økt innleie av vikarer viser enheten et positivt avvik på netto 213 000 kroner.  

Personalforvaltning 
Utgifter til personalforvaltning, inklusive lærlinger og tillitsvalgte, er i sum omtrent som 
budsjettert, med et avvik på 0,63 %, som utgjør 45 322 kroner.  

Kommunikasjon og IKT-utvikling 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 4 366 140 4 810 231 -444 091 -9,2 % 
Driftsutgifter 11 801 689 11 308 000 493 689 4,4 % 
Inntekter -3 049 604 -2 902 000 -147 604 5,1 % 
Netto utgift 13 118 225 13 216 231 -98 006 -0,7 % 

Enheten har netto mindreforbruk på 98 006 kroner, som utgjør 0,7 %. 

Enheten hadde mindreutgifter til lønn, samt merinntekter på sykelønnsrefusjoner i 2017. Blant 
driftsutgiftene vises besparelser på portoutgifter, samt overføring til Øyeren IKT. Mesteparten av 
de sparte midlene er omprioritert til andre driftsutgifter. Det er gjennomført en ombygging av 
enhetens kontorlokaler, i den forbindelse er det også kjøpt inn inventar og IT-utstyr. I tillegg er 
telefoniprosjektet, hvor kommunens telefonløsning er skiftet ut, ført i enhetens driftsregnskap. 
Dette var budsjettert som et investeringsprosjekt, men ble etter en vurdering flyttet til driften.  

Kantine rådhuset 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 360 115 337 912 22 203 6,6 % 
Driftsutgifter 583 660 533 000 50 660 9,5 % 
Inntekter -340 610 -330 000 -10 610 3,2 % 
Netto utgift 603 164 540 912 62 252 11,5 % 

Kantinen på rådhuset har et samlet merforbruk på 62 252 kroner i 2017. Hovedårsaker er innleie 
av ferievikar, samt merutgifter til innkjøp av mat, samt renholdsartikler. 
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1 3  Ku l t u r  

 Kommunens ansvar  

Viktige lover som regulerer kommunens ansvar for kulturlivet: 

Kulturlova 
Loven fastslår det offentliges ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 
kulturell virksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 
mangfold av kulturuttrykk. Kommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, 
informerende og andre relevante virkemidler og tiltak. 

Folkebibliotekloven 
Loven skal sikre at alle kommuner har et folkebibliotek. Folkebibliotekene skal fremme 
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille 
bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

Opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbud  
Loven skal sikre at alle kommuner har et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert 
i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. 

 Hvordan tjenestene gis  

Kulturenheten er ansvarlig for samordning av og tilrettelegging for kulturaktiviteter slik at Fet 
skal være en god kulturkommune for innbyggerne. Tjenesten gis slik: 

Kulturadministrasjonen planlegger, utvikler og koordinerer tjenesteyting og 
forvaltningsoppgaver innen kulturområdet. Ansvarsoppgaver er blant annet saksbehandling til 
politisk nivå, kommunedelplaner innen kulturfeltet, samarbeid med frivillige organisasjoner og 
enkeltpersoner, tildeling av tilskudd til lag og foreninger, spillemidler, partnerskapsavtaler, 
sesongutleie av kommunale lokaler, Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring 
(UKM), kulturarrangementer, kulturminnevern, og prosjekter innen folkehelse og friluftsliv. 

Kulturskolen gir et bredt opplæringstilbud innen musikk, dans, og visuelle kunstfag. Skolen 
tilbyr fagkompetanse til lokale kor og korps gjennom instruktørtjenester og dirigenter, og 
organiserer kulturskoleundervisning i SFO-tid på skolene.  

Biblioteket tilbyr et bredt utlånstilbud av litteratur, film og musikk for alle aldersgrupper. 
Biblioteket sørger for litteraturformidling til ulike målgrupper gjennom forskjellige prosjekter og 
arrangementer.  

Frivilligsentralen samarbeider med frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger og andre 
kommunale tjenester om å arrangere trivselsskapende møtesteder og aktiviteter for innbyggerne. 
Eksempler på dette er Treffpunkt 60+, Den kulturelle spaserstokken, eldrefesten, TV-aksjonen 
og markering av frivillighetens dag. 

Fritidsklubben organiserer klubbkvelder for barn og unge, dansekvelder for funksjonshemmede 
og bidrar i gjennomføringen av arrangementer som UKM og Sommeraktiviteter for barn og 
unge. 
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 Kvalitet  i  tjenestene  

Det har vært gjennomført følgende brukerundersøkelser i løpet av 2017: 

 Ambisjon 2021 Ambisjon 2018 2017 2016 2015 

Kulturskole 1-7 5 4,9 5,1 4,9 - 

Kulturskole 8-10 5 4,9 5,4 4,9 - 

SFO kulturskoletilbud 5 - - - 4,8 

Biblioteket 5 - 5,2 - - 

Resultatene peker på at kulturtjenesten oppfyller forventningene til brukerne.  

Kulturadministrasjonen har fortsatt arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer ut fra vedtatt planprogram. 

 Mål for tjenestene  

Slik vil vi ha det i 2020 Hit kommer vi i løpet 
av 2017 

Måloppnåelse 

Ha et velfungerende tilbud til 
ungdomsskoleelever i 
Fritidsklubben og Kulturskolen 

Etablert samarbeid med 
ungdommene: 
idémyldring 

Fritidsklubben har igangsatt et ukentlig 
tilbud for ungdom i samarbeid med ungdom 
selv. Målet er nådd. 
Kulturskolen har et nytt danse-tilbud for 
ungdom fra høsten 2017. Måler er nådd, 
kontinuerlig arbeid. 

Gjennom samarbeid med lag, 
foreninger og andre enheter i 
kommunen gi et godt kulturtilbud 
til alle, spesielt til barn og unge 
med flyktning-
/innvandrerbakgrunn for å bedre 
integreringen 

Spesifikke 
partnerskapsavtaler, 
samt etablert 
samarbeid med andre.  

Har startet et samarbeid med Røde Kors 
vedrørende Flomdagen, der flyktninger og 
innvandrere viste frem sine mattradisjoner. 
Enheten har også hatt et møte med flyktning 
-koordinatoren, der flere muligheter ble 
diskutert for samarbeid. Kulturskolen har 
sendt kulturskolebrosjyren og 
frivilligsentralen vil sende sommeraktivitets-
brosjyren.  
Biblioteket har hatt orientering for 
flyktninger.  
Målet er delvis nådd, kontinuerlig arbeid. 

En kulturminneplan som har en 
god faglig forvaltning  

Ferdigstilt 
kulturminneplan 

Kulturminneplanen ble presentert for 
Kulturutvalget den 23.08, som fungerer som 
referansegruppen. Målet ikke nådd.   

Økte læringstillinger og reduserte 
ventelister i Kulturskolen 

Kulturskolen utreder 
muligheter for å øke 
innsatsen.  

Lærerstillinger har blitt midlertidig økt med 6 
% frem til nytt år som går til et prøveprosjekt 
i dans for småbarn. Dette ble dekket 
innenfor eget budsjett. 
Målet er delvis nådd, kontinuerlig arbeid. 

Biblioteket har økt antall besøk og 
utlån som følge av økte 
stillingsressurser og økt aktivitet. 

Ekstra bevilgninger til 
ekstra bemanning slik i 
2016, fortsettes 

Antall aktive lånere økte og antall aktive 
utlån har økt med 18 % siden biblioteket 
åpnet på nytt igjen. Målet er nådd.  
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 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 8 935 891 8 890 477 45 416 0,5 % 

Driftsutgifter 8 302 801 8 497 781 -194 980 -2,3 % 

Inntekter -7 544 020 -7 481 800 -62 220 0,8 % 

Netto utgift 9 694 672 9 906 458 -211 786 -2,1 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

KULTURTJENESTEN 1 869 465 1 942 034 -72 569 -3,7 % 
TILSKUDD 1 088 747 1 141 681 -52 934 -4,6 % 
BIBLIOTEK 1 864 192 1 896 808 -32 616 -1,7 % 

FRITIDSKLUBB 427 873 395 142 32 731 8,3 % 
FET KULTURSKOLE 3 637 308 3 646 499 -9 191 -0,3 % 
FET FRIVILLIGSENTRAL 807 087 884 294 -77 207 -8,7 % 

Netto utgift 9 694 672 9 906 458 -211 786 -2,1 % 

 
Kulturtjenesten har samlet et mindreforbruk på 2,1 %, eller 211 786 kroner. Alle ansvar viser 
besparelse bortsett fra Fritidsklubben. At avviket er fordelt på alle ansvar, gjør at det ikke tegner 
seg noen enhetlig forklaring til mindreforbruket.  

Det har blant annet vært mindre kostnader ved Kulturtjenesten i 2017, på grunn av lavere utgifter 
fra utøvere (post 1274), det samme gjelder for Frivilligsentralen, samt at frivilligdagen- 
arrangementet ble avlyst (gjennomført i januar 2018). 

 Kulturprisen 2017 ble t i ldelt  Bente Arnesen 

Bente Arnesen mottok Fet kommunes kulturpris for 2017 i 
kommunestyremøte 11. desember. Bente Arnesen har 
engasjert seg sterkt i lokalt kulturminnearbeid gjennom 
mange år. Hun er en engasjert pådriver for ivaretakelse av 
lokale kulturminner, og hun er en trofast støttespiller for 
kommunens kulturenhet med sin kunnskap og sitt 
engasjement. Hun bidrar ofte med sin lokalhistoriske 
kunnskap for eksempel når kulturminneprosjekter innenfor 
Den kulturelle skolesekken skal utarbeides eller når 
historiske objekter skal stilles ut og formidles til et publikum 
på en spennende måte, som Blæsa-samlingen. Hun var med 
i gruppa som utarbeidet en registrering av kulturminner i 
Fet, og har sammen med tidligere kulturprisvinner Kari 
Westbye tatt initiativ og bidratt sterkt til at en plan for vern og ivaretakelse av historiske 
gravsteder er under utarbeiding. Hun deltar også aktivt i arbeidsgruppen som er støttespillere for 
utarbeiding av en ny kommunedelplan for kulturminner. 

Når turstier skal tilrettelegges samarbeider ofte Bente Arnesen med kommunen og med STYRK, 
noe som har resultert i flere fine plakater langs for eksempel Kongeveien og Taterstien med 
informativ tekst og morsomme anekdoter fra den lokale kulturhistorien. Slik fremmer hun også 
interessen for lokal historie for kommunens innbyggere. Hun er medlem i Fet historielag der hun 
administrerer nettsiden og legger ut egenproduserte historiske artikler. Hun har også løftet frem 
lokale kulturminner og spennende historier fra vår fortid i media ved flere anledninger over flere 
år.  
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1 4  K i r ke  o g  l i v s s yn  

 Tros- og l ivssynssamfunn  

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn reguleres av Lov om trudomssamfunn og ymist anna samt 
tilhørende Forskrift om trossamfunn. Forskriftens §9 bestemmer følgende: 

«Det kommunale tilskudd beregnes av hver kommune på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale 
utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen». 

I 2017 ble tilskuddsatsen beregnet til 548 kroner per medlem, og det ble utbetalt tilskudd for 1 
212 medlemmer av ulike trossamfunn (ikke medlemmer i den norske kirke) bosatt i Fet 
kommune. Dette er 70 flere tilskuddsberettigede medlemmer enn året før. 

Avvik 2 014 2 015 2016 2017 

Tilskudd trossamfunn 487 017 425 871 590 190 665 239 
Budsjettert tilskudd 426 000 426 000 494 000 606 000 
Avvik i kr 61 017 -129 96 190 59 239 
Avvik i % 14,3 % 0,0 % 19,5 % 9,8 % 

 Kirkelig  Fel lesråd  

Kirkelovens §15 definerer kommunens økonomiske ansvar for drift av kirkelig fellesråd. I 
kommunens tjenesteytingsavtale med kirkelig fellesråd er oppgavefordeling og økonomisk ansvar 
konkret definert.   

Regnskap 2014 2015 2016 2017 
Tilskudd til Kirkelig Fellesråd 5 133 000 5 299 000 5 402 000 5 720 000 
Betaling fra Kirken for kommunal tjenesteyting -141 000 -146 000 -146 000 -150 000 
Netto utgift til Kirkelig Fellesråd 4 992 000 5 153 000 5 256 000 5 570 000 

Ved 1. tertial søkte Kirkelig Fellesråd om økt tilskudd med kr 200 000, noe som ble bevilget. 

Tilskudd til Kirkelig Fellesråd, samt betaling for kommunal tjenesteyting, er utbetalt og 
regnskapsført i tråd med budsjett alle år (dvs. avvik = kr 0). Kirkelig Fellesråd fører sitt eget 
regnskap, slik at mer eller mindreforbruk i Kirkelig Fellesråds drift ikke vil fremkomme her, kun 
kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd.  

 Årsrapport fra Kirkel ig Fel lesråd  for Fet  og 
Dalen 

Resultatvurdering 

Kirkelig fellesråds driftsregnskap for 2017 viser et mindreforbruk på kr 82 768,68. Overskuddet 
overføres disposisjonsfond for drift. 

Overskuddet skyldes sykelønnsrefusjon på ca kr 100 000,- samt økning i inntektene på 
kirkegårdsavgifter på ca kr 50 000,- i forhold til budsjett. Selv om det har vært noe økte kostnader 
på flere områder i driften i forhold til budsjett for 2017, blir det allikevel et overskudd i driften på 
kr 82 768,68. 
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Prioriterte områder 2017 

Økonomiske rammer 
Kirkelig fellesråd har kommunens rammebevilgning som hovedinntekt, men i tillegg får 
fellesrådet overføring til trosopplæring og 50% lønn til menighetspedagog fra 
kirkerådet/bispedømme. Disse tilskuddene øker ikke i takt med lønns- og prisvekst. Dette er en 
ekstra økonomisk belastning for fellesrådet selv om også menighetsrådene bidrar til 
trosopplæringen av sine innsamlede midler. 

Trosopplæring 
Trosopplæring er noe av det viktigste vi driver med. Det første er dåpstreff for foreldre før dåp. 
Dessverre er dåpstallene synkende også hos oss slik som i landet ellers – de er nede på drøye 50% 
av antall fødte barn. Dette jobbes det med både av fellesrådsansatte og prester. Så driver 
babysangen med stigende oppslutning. Dette tiltaket er i samarbeid med kulturskolen. Så har vi 
familietreff for småbarnsforeldre, 3-åringens dag i kirken, 4-årsbokutdeling med invitasjon til 
kveldsmat i kirken, 5-åringenes dag, kirkerottene (film) for 5-7 åringer, 6-års bok, tårnagenthelg 
for 8-åringer og «Lys Våken» for 11-åringene. I tillegg har vi «delta-treff» på tvers av 
aldersgrupper. Alt med litt varierende oppslutning fra år til år.  Adventssamling for barnehagene i 
kommunen og skole-kirke samarbeid er tilbud vi har hatt i mange år og som får god oppslutning. 

Så har vi søndagsskole og et barnekor. 

Konfirmasjonen står sterkt hos oss i Fet og Dalen – her er oppslutningen opp mot 70% av 15-
åringene. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 
Det er gudstjeneste hver søndag enten i Fet kirke eller i Dalen. Besøket er jevnt godt – i 2017 
nesten 10 000. Frivilligheten er god i Fet og Dalen ca 136 frivillige har deltatt i kirkelig handlinger 
og andre arrangementer.  

Vi har hatt 12 vielser og 78 gravferdshandlinger. 

Kirkemusikk, kor og kulturarrangementer 
Konserter 
Fet kirke er fortsatt kommunens beste konsertlokale. Kirken blir brukt av lokale kor og korps 
samt av kulturskolen til deres arrangementer. Lokale aktører og kulturenheten bruker kirkene 
uten å betale leie, og slik skal det være. I 2017 har det vært 15 konserter i Fet kirke og 1 konsert i 
Dalen. 9 av 15 konserter var i menighetens regi. Håvard Gimse kom tilbake til Fet for andre gang 
for å spille på vårt flotte Bechstein flygel (anskaffet i 2016). Han holdt en masterclass med 
pianoelever fra kulturskolen. 

Det har vært flere kulturelle tilbud for barn og unge i 2017 – med «Barnas Bål» (teater), og «Jul 
med Prøysen». 

Konserten i Dalen var for å innvie det nyrestaurerte harmonium fra 1905. I den anledning satte 
organisten sammen et prosjektkor. Full kirke med nesten 100 tilstede.  

De andre konsertene var: Jan Tore Lauritsen med venner, Kulturskolen, kulturukekonsert, Stina 
Stenerud, «Kom sne» - julekonsert med lokale artister og Fet janitsjar. 
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Fet kirkekor 
Fet kirkekor har mellom 25-30 medlemmer. Koret er viktig ressurs for kirkemusikken i Fet og 
Dalen. Korets største arrangement i 2017 har vært folkemusikkmesse samt markering av 
reformasjonens 500-års jubileum med barokkmusikk. Fet kirkekor samarbeid med Løken 
kammerkor i to konserter for reformasjonsjubileet. For 8. gang lagde Fet Bygdekor og Fet 
kirkekor adventskonsert sammen. 

Orgel-prosjekt – orgelkomitee 
Orgelkomitee ble startet opp i 2016, og det vil ta noen år før nytt orgel er på plass. Komiteen 
arbeider jevnt og trutt. I 2016 sto det kr 85 000,- på fond og ved slutten av 2017 var det øket til 
kr 175 000,-. Dette er små-prosjekter og gaver. 

Kirkebygg 

Ingen store prosjekter har vært gjennomført på bygg i 2017. Det ble oppdaget begroing på taket i 
Dalen kirke. Dette kommer av de store trærne som står tett på bygningen. I løpet av vinter 
2017/18 må disse tas ned. 

Gravlunder 

Minnelund-prosjektet er fullført og godkjent av alle instanser. Den tas i bruk i 2018.  

Menighetsbladet 

Fet menighetsblad har en redaksjon bestående av 6 frivillige medarbeidere – en ny har kommet til 
i 2017. Bladet er et av landets fineste menighetsblader. Det leses av veldig mange av innbyggerne 
i Fet, og vi får ofte gode tilbakemeldinger på bladet. 

Avslutning 

Framtiden er spennende – ikke minst med tanke på arbeidet med sammenslåing av de kirkelige 
fellesrådene i Skedsmo, Sørum og Fet. Høsten 2017 har vært preget av oppstart av prosjektet. 
Sakene har vært prosjektorganisering, mandat, sammensetning og funksjonstid for kirkelig 
fellesnemnd samt opprettelse av partssammensatt utvalg. Sakene vil bli mange, og alle ansatte, råd 
og utvalg må involveres. Informasjon om hva som skjer skal jevnlig legges ut på hjemmesidene til 
kirkelig fellesråd slik at innbyggerne også kan følge prosessen. 

 

Fet, 6. april 18 

Sølvi Støvind – kirkeverge/daglig leder 
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1 5  He l s e  o g  om so r g  

 Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar reguleres i hovedsak av følgende lover og forskrifter: 

Folkehelseloven 
Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 
helseforskjeller.  

Helse- og omsorgstjenesteloven 
Kommunen skal tilby nødvendige og forsvarlige omsorgstjenester. Ansvaret omfatter alle 
pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 
lidelse, rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

Helsepersonell loven 
Loven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell, herunder helsepersonells plikter og ansvar. 

Pasient og brukerrettighetsloven 
Loven skal sikre befolkningen lik tilgang til tjenester av god kvalitet.  

Forskrift om en verdig eldreomsorg 
Forskriften skal sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til verdig, 
trygg og meningsfull alderdom. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. 
Forskriften skal bidra til faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og 
pasient og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse og omsorgslovgivningen etterleves. 

 Hvordan tjenestene  gis   

Kommunale enheter 

Tildelingskontoret 
Fatter vedtak om tjenester for hjemmetjenesten, tjenesten for funksjonshemmede, Pålsetunet 
institusjon og Helsetjenesten ved avdeling for psykisk helse og rus. Tildelingskontoret skal sikre 
god kvalitet på saksbehandlingen og fatte enkeltvedtak på bakgrunn av helsefaglige vurderinger. 

Pålsetunet institusjon 
- skal gi brukere i institusjon individuell og kontinuerlig pleie og omsorg ut fra den enkeltes 
ressurser og behov, slik at bruker har en opplevelse av best mulig livskvalitet. Pålsetunet har 53 
plasser fordelt på 3 langtidsavdelinger. 2 av disse er skjermede avdelinger for dement mens 1 
avdeling er for somatikk. Institusjonen har 1 kortidsavdeling / rehabilitering. Pålsetunet har 
ansvar for kjøkken og vaskeri. 

Hjemmetjenesten  
- skal gi hjemmeboende brukere individuell og kontinuerlig pleie og omsorg, slik at den enkelte 
bruker kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Hjemmetjenesten har i tillegg ansvar for 
dagsenteret på Pålsetunet. 
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Tjenesten for funksjonshemmede  
- skal gi tjenester til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, 
utviklingshemming, sykdom eller andre årsaker. Tjenesten har ansvar for tilrettelagte boliger på 
Sørli 1 og Fallertun, samt Arbeids- og aktivitetssenteret, midlertidig på Nerdrum. I tillegg kjøpes 
det flere heldøgns- og avlastningsplasser utenfor kommunen. 

Helsetjenesten  
- skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få den helsetjenesten de har behov for og 
krav på, i form av forebyggende, helsefremmende, rehabiliterende eller kurativt arbeid. 
Helsetjenesten består av helsestasjon og skolehelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste,  
legetjeneste, psykisk helse og rus. 

Interkommunalt samarbeid 

Fet kommune har valgt å løse en del oppgaver med interkommunalt samarbeid. Følgende 
oppgaver løses i samarbeid med andre kommuner: 

Folkehelseteam 
Fet og Sørum kommuner har felles kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. Fet, Sørum og 
Aurskog-Høland samarbeider om miljørettet helsevern. Dette utgjør folkehelseteamet. Sørum er 
vertskommune. 

Frisklivssentral 
Frisklivssentral er etablert i samarbeid med Sørum kommune. Sentralen er lokalisert i 
klubblokalene til Fet IL, Eika Fet arena.  

Regionalt samhandlingskontor 
Regionalt samhandlingskontor er et samarbeid mellom Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Nittedal, 
Rælingen og Fet kommuner. Kontoret har ansvar for avtalene mellom Ahus og kommunene, 
forskning, utvikling og kompetansebygging. Kontoret er etablert i Rælingen som også er 
vertskommune. 

Nedre Romerike legevakt 
Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet og del av Enebakk samarbeider om interkommunal legevakt 
lokalisert i Helsehuset på Lillestrøm. 

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)  
KAD er et samarbeid mellom Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Nittedal, Rælingen og del av 
Enebakk kommune med Skedsmo kommune som vertskommune. KAD er samlokalisert med 
Nedre Romerike legevakt i Helsehuset på Lillestrøm. KAD består av 14 akutte døgnplasser. 
Kommunene har fra 2016 hatt ansvar for akutt hjelp på døgnbasis for fysiske (somatiske) 
sykdommer. Fra 2017 har kommunene ansvar for akutt hjelp på døgnbasis for psykisk helse og 
rus.  

 Kvalitet  i  tjenestene  

Strategier – helse og omsorg 

- Tildele tjenester etter LEON prinsippet / laveste inngreps prinsippet / tidlig innsats.  
- Satse aktivt på varierte og forebyggende tiltak som gjør at barn, unge og voksne kan bo lengst 

mulig hjemme.  
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- Arbeide for å styrke helhetstenkningen i tjenestene innenfor helse og omsorg, NAV og 
barnevern.  

- Fortsatt satsing på tverrfaglig samarbeid og samordning av tjenester.  
- Strategisk rekruttering- og kompetanseplan for å møte fremtidige utfordringer.  
- Planlegge boliger med heldøgns omsorg i forhold til fremtidens behov for eldre, 

funksjonshemmede og andre med spesielle behov.  
 

Omsorgstrappa og LEON-prinsippet 

Fysio-/ergoterapi

Servicesenter

Trygghetsalarm

Ambulerende vaktmester

Hjemmehjelp

Dagsenter for eldre

Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Hjemmesykepleie og miljøarbeidstjenester

Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger

Omsorgslønn

Brukerstyrt personlig assistanse

Bolig med heldøgns omsorg

Sykehjem korttid, avlastning/opptrening

Rehabiliteringsplasser

Sykehjem langtid, ordinær plass

Sykehjem langtid, spesialplass

LEON-prinsippet

Laveste Effektive OmsorgsNivå

Omsorgstrappen i Fet kommune

Lav kostnad

Høy kostnad

Forebyggende tiltak

 

Omsorgstrappa og LEON-prinsippet brukes aktivt når søknader om tjenester skal behandles. 

Bruk av LEON-prinsippet kan innebære at det gis et mindre omfattende vedtak enn det brukeren 
i utgangspunktet selv hadde tenkt. Vedtak om mer omfattende tjenester enn strengt nødvendig, 
vurderes ikke å være til gunst for brukeren. Brukeren kan i slike tilfeller bli avhengig av et større 
bistandsvolum enn nødvendig, med tilhørende tap av funksjonsevne. 

Tjenester i øvre nivå av omsorgstrappa er mer kostbare enn tjenester gitt på et lavere nivå. Både 
hensynet til brukeren og hensynet til økonomi gjør at Fet kommune velger å bruke LEON-
prinsippet som grunnprinsipp ved tildeling av omsorgstjenester.  

Større prosjekter i 2017 

Utbygging av Pålsetunet 
Det bygges 16 nye sykehjemsrom, ny avdeling for fysio- og ergoterapi, nye garderober, nytt 
vaskeri, utbedring av eksisterende kjøkken med mer. Ferdigstilles sommeren 2018.   

Nye boliger og dagaktivitetssenter i Løkenåsen 

Utbygging av boliger og dagaktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne er planlagt  
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med 2 bofellesskap for 5 og 7 beboere, dagaktivitetssenter for ca 20 brukere samt 
administrasjonsarealer. Byggestart  i løpet av 2018. 

Heltidskultur 
Helse- og omsorgsenhetene har i 2017fortsatt hatt fokus på prosjektet heltidskultur. Hovedmål 
for prosjektet er å forankre heltidskultur som skal bidra til å realisere mulige gevinster som 

fremmer effektiv ressursbruk av arbeidsressurser, arbeidsmiljø og kvalitetssikring av tjenesten. 
Dette prosjektet er godt forankret blant de ansatte, tillitsvalgte og i ledergruppen.  

Lean i hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten har i 2017 videreført Lean-ledelse i hele hjemmetjenesten Lean er en metode 

for kontinuerlig forbedringsarbeid og har resultert i flere forbedringsforslag fra medarbeidere 

som har bidratt til å sette brukeren i fokus.  

SOL (Support Quality of Life) 
Sol er et interregionalt prosjekt mellom Sverige og Norge om velferdsteknologi. Målsetting for 
prosjektet er å bidra til samfunnsnyttig og smart bruk av digital teknologi som gir brukere av 
hjemmetjenesten økt mestring og livskvalitet  

Nasjonalt prosjekt for velferdsteknologi                                                                                
Fet kommune deltar sammen med Rælingen, Skedsmo, Sørum og Lørenskog kommuner. 
Prosjektet skal bidra å sikre spredning av digital trygghetsteknologi og medisinsk varslings 
teknologi i samarbeidskommunene. 

Folkehelse 
Årlig oversikt over folkehelsen 2017 er utarbeidet. Dette er en statusoversikt over befolkningens 
helsetilstand som ligger til grunn for folkehelsearbeidet og arbeidet med kommunal planstrategi. 
Det har i 2017 vært arbeidet med oppfølging av folkehelseplanen og forankring i organisasjonen 
gjennom at flere av kommunens enheter har definert folkehelsemål i sine virksomhetsplaner. 

 Mål for tjenestene 

Tildelingskontoret – årsmål 2017 Måloppnåelse 
Brukerne i Fet skal ha individuelt tilpassede 
tjenester, og bruk av velferdsteknologi skal 
vurderes i alle saker  

Målet er nådd. Medarbeidere har deltatt på 
orienteringsmøter og kurs i velferdsteknologi og fått økt 
kompetanse.  
Standard kartleggingsskjema for vurdering av 
velferdsteknologi er tatt i bruk 

De ansatte skal ha kunnskap om vold i nære 
relasjoner.  

Målet er nådd. Alle har deltatt på kurs i regi av 
Trygghetsuka, og har fått god kompetanse på vold i nære 
relasjoner. Enhetsleder har bistått i arbeidet med å 
ferdigstille rutiner i samarbeid med Hjemmesykepleien og 
fagleder ved institusjon. 

God kompetanse på fallforebygging, og 
kartlegge dette ved alle vurderingsbesøk. 

Målet er delvis nådd. Fallforebygging blir vurdert ved alle 
førstegangsbesøk. Opplæring i observasjonskompetanse 
er planlagt i 2018   

Samarbeidsfora med andre kommuner på 
Romerike er en del av kontorets oppgaver.  

Målet er nådd. Alle saksbehandlere er med i forskjellige 
nettverksgrupper.  
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Pålsetunet – årsmål 2017 Måloppnåelse 
Identifisere og etablere arenaer/møtepunkt der 
frivillige trives og bidrar som ressurs og 
supplement i tjenestetilbudet. 

Målet er nådd. Ledergruppa på Pålsetunet har 
gjennomført det årlige samarbeidsmøte med frivillige 
organisasjoner og har et aktivt brukerforum med 
regelmessige møter. 

Har etablert 2 kostholdskontakter på hver 
avdeling.  
Har kartlagt risikopasienten ved innleggelse på 
korttidsopphold og ved vedtak om langtidsplass  
 
Har gjennomgått måltidsrutinene på 
institusjonen 
 
Har gjennomgått rutinen for forebygging av fall.  
Har kartlagt antall fall, bakgrunn og tidspunkt 
for fall. 
 
Sykehjemmet skal være ferdig forberedt og 
organisert i henhold til ny drift. Kartlagt behov 
for inventar og utstyr i nytt sykehjem  
Har etablert en kommunikasjonsgruppe som 
skal ivareta informasjon til pasienter og ansatte 
under byggeprosessen. 
 
Heltidskultur - Utprøving av 2 nye 
arbeidstidsordninger i avdelingene 
 
Har kartlagt behov for ny velferdsteknologi og 
etablert ny plattform før nytt sykehjem tas i 
bruk.  
 

Målet er nådd. Det er opprettet kostholdskontakter på 
avdelingene.  
 
 
 
Måltidsrutinene er endret. Kartlegging av risikopasientene 
er kontinuerlig arbeid 
 
Målet er delvis nådd Rutinen er gjennomgått, kartlegging 
fortsetter i 2018 
 
 
Målet er delvis nådd Sykehjemmet er organisert etter ny 
modell for drift i nytt sykehjem. 
Inventar og utstyrsbehov er kartlagt. 
Nytt bygg ferdigstilles våren 2018 
Kommunikasjonsgruppen er etablert og har fungert 
gjennom hele bygge perioden. 
 
Målet er nådd Nye turnuser er prøvd ut og satt i ordinær 
drift etter prinsippene i heltidskultur fra januar 2018. 
 
Målet er delvis nådd Kartleggingen er gjennomført, detalj 
kartlegging gjøres våren 2018 i forbindelse med åpning av 
nytt bygg. Utvidelse av eksisterende velferdsteknologiske 
løsninger planlegges. 

Utarbeide og implementere strategisk 
kompetanse- og opplæringsplaner for helse og 
omsorgstjenesten. 
 

Målet er nådd. Pålsetunet har sammen med helse og 
omsorgsenhetene utarbeidet en strategisk 
kompetanseplan. Opplæring for 2017 er fulgt. Pålsetunet 
har lagt til rette for videreutdanning for flere ansatte i 
ulike faggrupper. 

 

Helsetjenesten  - årsmål 2017  Måloppnåelse 
Pilot Friskliv Ung gjennomført Målet er delvis nådd. Startet opp. 

Implementere VIP (Veiledning og Informasjon 
om Psykisk helse i skolen) for 9.trinn  

Målet er nådd VIP er implementert. Har gått ut med et 
tilbud til unge voksne 16-25 år, men ikke nok 
interessenter. 

10% økning i antall deltagere på våre grupper i 
stress, angst og depresjonsmestring 

Målet er delvis nådd. Har startet opp to grupper i Illness 
Management Recovery (IMR). Til tross for forsøk på å 
rekruttere gjennom fastleger, Facebook osv er det liten 
økning i deltagere til mestringskurs.  

Hverdagsrehabilitering. 
Opplæring og rekruttering er gjennomført. 

Målet er ikke nådd. I budsjettet for 2018 ble det bevilget 
midler slik at tiltaket kan starte andre halvår 2018. 

Heltidskultur 
Modellforsøk er gjennomført 

Målet er nådd. Ny turnus med langvakter er utprøvd, 
arbeidet videreføres 

 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

Side 70 av 115 

Hjemmetjenesten – årsmål 2017 Måloppnåelse 
Brukerundersøkelsen skal vise at 85-90% av 
brukerne i hjemmetjenesten føler seg trygge 
hjemme. 

Målet er delvis nådd. Det er utarbeidet flere nye rutiner 
for å trygge brukerne hjemme.  
2 beboer- og pårørendemøter i omsorg og 1 på 
dagsentret er gjennomført  
Gjennomsnittlig stillingsprosenten er økt med 3 %poeng i 
løpet av året. 
Brukerundersøkelse er planlagt i 2018 

Brukere i hjemmetjenesten har tilpassede 
tjenester, og hjelpemidler/velferdsteknologi er 

på plass slik at de kan bo lengst mulig hjemme.  
 

Målet er nådd  Hjelpemidler er på plass når bruker 
trenger det. 
Flere ansatte har økt kompetanse på velferdsteknologi. 
Ulike varslingssystem er utprøvd i omsorgsboligene. 
Det er innført faste samarbeidsmøter med ergo/fysio. 

Ansatte i hjemmetjenesten har kompetanse for 
å hindre underernæring og fall hos brukerne.  
Oppsøkende virksomhet  har informert om 
fallforebygging, ernæring og 
kommunale/frivillige tjenester. 

Målet er nådd. informasjonsbrosjyre med ernæringstiltak 
for brukere og pårørende er utarbeidet. 
Hjemmebesøk hos eldre over 80 år med informasjon om 
kommunale tjenester, ernæring og fallforebygging. 
Det er gjennomført informasjonsmøte om kommunale 
tjenester på dagsentret for innbyggere over 77 år. 

 

Tj. for funksjonshemmede – årsmål 2017 Måloppnåelse 

Ha kartlagt behov og funksjonsnivå hos alle 
brukere, som har behov for heldøgnsbolig. 
 
Gjennomført individuelle brukermøter for alle 
brukere med boligbehov. 
 
12 nye boliger og aktivitetssenter, er ferdig 
planlagt. 
 
Planlegge tilpassede aktiviteter for brukere 
med enkeltvedtak 

Målet er nådd. Kartlegging av behov er gjennomført 
 
 
Målet er nådd. Brukermøter er gjennomført 
 
 
Målet er nådd. Planlegging er gjennomført  
 
 
Målet er nådd. Planlegging gjennomført 

Det er planlagt hvilke brukere vi ikke skal kjøpe 
plasser/tjenester til, for å etablere disse 
tjenestene i Fet. 
Det er utarbeidet kriterier for hvilke brukere 
som kan få sine tjenester i Fet, i fremtiden. 

Målet er nådd Planene er utarbeidet.  

Enheten har laget en plan og nye rutiner ift. 
målet, som er flere ansatte i stillinger over 60% 

Mål delvis nådd. Enheten har laget planer og kartlagt 
hver enkelt ansatt, i fht ønske om økning av stillinger, det 
er utarbeidet plan med behov for antall hele /større 
stillinger, inklusive kompetansebehov. 

 Økonomi  

Fordelt på enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

HELSETJENESTEN 43 570 528 44 874 903 -1 304 375 -2,9 % 
HELSE OG OMSORG - FELLES -22 559 673 -25 212 000 2 652 327 -10,5 % 
TILDELINGSKONTOR 4 560 354 4 618 844 -58 490 -1,3 % 
PÅLSETUNET INSTITUSJON 47 808 055 46 891 202 916 853 2,0 % 
HJEMMETJENESTEN 52 178 137 52 805 954 -627 817 -1,2 % 
TJ.FOR FUNKSJONSHEMMEDE 55 466 465 56 211 736 -745 271 -1,3 % 
Netto utgift 181 023 866 180 190 639 833 227 0,5 % 
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Helse- og omsorgstjenestene viser totalt sett et budsjettavvik med 0,5 %, noe som normalt ikke 
ansees som avvik. Det er imidlertid store forskjeller enhetene i mellom. 

Helsetjenesten 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 26 806 385 26 635 903 170 482 0,6 % 
Driftsutgifter 23 735 896 22 573 000 1 162 896 5,2 % 
Inntekter -6 971 753 -4 334 000 -2 637 753 60,9 % 
Netto utgift 43 570 528 44 874 903 -1 304 375 -2,9 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

PSYKIATRITJENESTEN 11 380 449 12 117 097 -736 648 -6,1 % 

SKOLESTUA 1 352 048 1 380 441 -28 393 -2,1 % 

SØRLI  II 6 034 382 6 254 077 -219 695 -3,5 % 

HELSETJENESTEN 2 376 315 2 023 193 353 122 17,5 % 

HELSESTASJONEN 7 040 080 7 787 117 -747 037 -9,6 % 

LEGETJENESTEN 6 171 156 5 842 415 328 741 5,6 % 

LEGEVAKT 3 614 244 3 544 000 70 244 2,0 % 

FOLKEHELSETEAM 1 255 957 1 392 000 -136 043 -9,8 % 

ERGO/FYSIOTERAPITJENESTEN 4 345 898 4 534 563 -188 665 -4,2 % 

Netto utgift 43 570 528 44 874 903 -1 304 375 -2,9 % 

Ved 1. tertial ble enhetens ramme redusert med 183 000 kroner som en følge av at ansvaret for 
overgrepsmottak er overført til spesialisthelsetjenesten. Ved 2. tertial ble enheten tilført 1,640 mill 
kroner som en følge av vedtak om kjøp av plass for bruker. 

Hovedårsaker til avviket er besparelser grunnet vakante stillinger deler av året, 
sykelønnsrefusjoner for langtidsfravær hvor det ikke var naturlig å sette inn vikar, samt at enkelte 
stillinger i større grad ble finansiert av øremerkede statstilskudd enn forutsatt ved budsjettering. 

Helse- og omsorg – felles 
Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

REGIONALT SAMHANDLINGSKONTOR 321 807 285 000 36 807 12,9 % 

VEDERLAGSINNTEKTER -5 622 480 -6 406 000 783 520 -12,2 % 

SRB-INNTEKTER -19 525 000 -21 476 000 1 951 000 -9,1 % 

KAD (Kommunal Akutt Døgntjeneste) 2 266 000 2 385 000 -119 000 -5,0 % 

Netto utgift -22 559 673 -25 212 000 2 652 327 -10,5 % 

Ved 1. tertial ble budsjetterte SRB-inntekter nedjustert med 300 000 kroner (SRB = Særlig 
Ressurskrevende Brukere, en statlig finansieringsordning for de mest ressurskrevende brukerne 
innen pleie- og omsorgssektoren). Ved 2. tertial ble det meldt usikkerhet rundt 
vederlagsinntektene og SBR-inntektene, men budsjettet ble ikke justert. 

Hovedårsaker til budsjettavvik er lavere vederlagsinntekter, og lavere SRB-inntekter, enn 
budsjettert. 

Regnskapsførte SRB-inntekter er 1,951 mill kroner lavere enn budsjettert. De lavere inntektene 
må i noen grad ses i sammenheng med de lavere utgiftene i Tjenesten for funksjonshemmede. 
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Tildelingskontoret 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 3 794 301 3 793 544 757 0,0 % 

Driftsutgifter 1 023 866 1 081 300 -57 434 -5,3 % 

Inntekter -257 813 -256 000 -1 813 0,7 % 

Netto utgift 4 560 354 4 618 844 -58 490 -1,3 % 

Tildelingskontoret ble tilført 350 000 kroner ved 2. tertial, grunnet behov for overlapping ved 
utskiftning av flere stillinger, feilbusjettering av tilskuddsmidler for deler av en stilling, samt andre 
mindre årsaker. 

Regnskap viser positivt avvik på 58 490 kroner. De senere år er det budsjettert med 50 000 
kroner til overliggerdøgn på Ahus, i 2017 ble omlag halvparten av denne budsjettposten benyttet. 
I tillegg ble kjøp av tjenester fra Skedsmo kommune for vederlagsberegninger billigere enn 
budsjettert. 

Pålsetunet institusjon 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 47 490 646 46 109 202 1 381 444 3,0 % 
Driftsutgifter 8 258 499 6 477 000 1 781 499 27,5 % 
Inntekter -7 941 090 -5 695 000 -2 246 090 39,4 % 
Netto utgift 47 808 055 46 891 202 916 853 2,0 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

PÅLSETUNET INST. ADMINISTRASJON 4 955 531 4 507 145 448 386 9,9 % 

PÅLSETUNET INST. RENH./VASKERI 2 988 106 2 922 367 65 739 2,2 % 

PÅLSETUNET INST. KJØKKEN 3 927 860 3 696 482 231 378 6,3 % 

PÅLSETUNET INST. AVD. 1  19 679 461 19 429 422 250 039 1,3 % 

PÅLSETUNET INST. AVD. 2  16 257 098 16 335 786 -78 688 -0,5 % 

Netto utgift 47 808 055 46 891 202 916 853 2,0 % 

Ved 1. tertial ble det meldt mulig avvik på 500 000 kroner, men enheten ble ikke tilført midler. 
Ved 2. tertial var mulig avvik redusert til 300 000 kroner, men med stor usikkerhet. Det ble ikke 
tilført midler ved 2. tertial. 

Pålsetunet hadde et merforbruk på 916 853 kroner i 2017. 

Avviket relaterer seg til mange ulike poster, deriblant økte utgifter til sykesignalanlegg samt 
medisinsk forbruksmateriell, driftsutgifter relatert til utvidelsen av Pålsetunet, merutgifter til lønn 
grunnet overbelegg på kortidsenheten, samt at merutgifter til innkjøp av mat overstiger 
merinntekter fra salg av mat. 
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Hjemmetjenesten 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 55 978 827 54 187 454 1 791 373 3,3 % 
Driftsutgifter 4 346 835 3 920 500 426 335 10,9 % 
Inntekter -8 147 525 -5 302 000 -2 845 525 53,7 % 
Netto utgift 52 178 137 52 805 954 -627 817 -1,2 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

ANDRE OMSORGSTJENESTER 5 601 895 5 268 317 333 578 6,3 % 
OMSORGSBOLIGER 13 341 802 13 460 624 -118 822 -0,9 % 

HJEMMETJENESTE 19 027 639 19 904 327 -876 688 -4,4 % 
NATT HJEMMETJENESTEN 4 909 993 4 899 100 10 893 0,2 % 
NATT INSTITUSJON 5 017 468 4 888 643 128 825 2,6 % 

DAGSENTER 4 279 341 4 384 943 -105 602 -2,4 % 
Netto utgift 52 178 137 52 805 954 -627 817 -1,2 % 

Hjemmetjenesten ble tilført 300 000 kroner ved 1. tertial, etter meldt mulig avvik på 500 000 
kroner knyttet opp til BPA, omsorgslønn, samt bilhold. Ved 2. tertial meldte enheten om mulig 
merforbruk på 560 000 kroner knyttet til vikarbruk og overtid, som ble bevilget. 

Hjemmetjenesten hadde i 2017 et mindreforbruk på 627 817 kroner.  

Ansvarsområdet andre omsorgstjenester viser et merforbruk på 333 578 kroner. Dette skyldes 
merutgifter til brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt bilkostnader. 

Omsorgsboligene hadde et mindreforbruk på 120 000 kroner. Hovedårsaker er lavere utgifter til 
pensjon enn budsjettet, samt merinntekter på svangerskapsrefusjon. 

Ansvarsområdet hjemmetjeneste har et mindre forbruk på 876 688 kroner. Hovedårsak er 
mindreforbruk på lønn, inkl. sosiale utgifter på grunn av ansettelse av personer med lavere lønn 
enn budsjettert, samt noe vakanser. I tillegg er utgifter til sykevikarer lavere enn 
sykerefusjonsinntektene. 

Natt institusjon viser et merforbruk på 128 825 kroner, som skyldes i hovedsak en 
feilbudsjettering med 100 000 kroner for mye i inntekt på svangerskapsrefusjon. 

Dagsenteret viser et mindreforbruk på 105 602 kroner. Dette skyldes merinntekter på 
brukerbetalinger.  
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Tjenesten for funksjonshemmede 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 43 224 780 41 126 736 2 098 044 5,1 % 
Driftsutgifter 16 433 483 16 878 000 -444 517 -2,6 % 
Inntekter -4 191 798 -1 793 000 -2 398 798 133,8 % 
Netto utgift 55 466 465 56 211 736 -745 271 -1,3 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i 
% 

FALLERTUN - A 5 505 098 5 338 436 166 662 3,1 % 

FALLERTUN - B 6 511 578 6 232 813 278 765 4,5 % 

SØRLI - A 11 417 775 11 509 163 -91 388 -0,8 % 

SØRLI - B 6 319 747 6 941 917 -622 170 -9,0 % 

SØRLI - C 1 813 127 1 914 222 -101 095 -5,3 % 

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 20 258 069 20 990 951 -732 882 -3,5 % 

ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER 3 641 072 3 284 234 356 838 10,9 % 

Netto utgift 55 466 465 56 211 736 -745 271 -1,3 % 

Ved 1. tertial meldte enheten om mulig merforbruk med 600 000 kroner, knyttet til økning i 
lønnutgifter grunnet sykefravær uten refusjon. Det ble ikke tilført midler til enheten. Ved 2. tertial 
var mulig merforbruk redusert til 500 000 kroner, halvparten av dette ble bevilget.  

Regnskap viser at enheten har et mindreforbruk på 745 271 kroner.  

Hovedårsak til avvik på de ansvarene som viser merforbruk er høyere utgifter enn budsjettert til 
vikarer og variabel overtid. 

På ansvarene som viser merforbruk kan mye av avvikene forklares med at det er høyere inntekter 
enn utgifter relatert til syke- og svangerskapsfravær. Videre er det lavere utgifter enn budsjettert 
til kjøp av plasser, avlastning og støttekontakter.  
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1 6  N a v  –  k omm una l  s t y r i n g s l i n j e  

 Kommunens ansvar  

NAV, kommunal styringslinje er hjemlet i sosialtjenesteloven og rundskriv 35 og arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven (NAV-loven). De mest aktuelle lovfestede tjenestene er : 

 Råd og veiledning 

 Økonomisk stønad 

 Kvalifiseringsstønad (KVP) 

 Hjelp med bolig   

 Gjeldsrådgivning 

 Oppfølging mot arbeid og aktivitet. 

 Hvordan tjenestene gis   

Nav i Fet arbeider for at veiledere sammen med brukerne skal finne muligheter til arbeid og 
aktivitet som kan bidra til de i størst mulig grad blir selvhjulpne. Dette vil fremme økonomisk og 
sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. Et 
grunnleggende prinsipp er hjelp til selvhjelp.  

Kommunens flyktningetjeneste er organisert i nav. Flyktningetjenesten består av fagleder og 3 
ansatte, hvorav 1 årsverk er finansiert med øremerkede midler. Flyktningetjenestens siktemål er at 
flyktningene etter nødvendig introduksjon til det norske samfunnet skal bli selvhjulpne 
velfungerende bidragsytere.  

Flere sosiale tjenester gis i samarbeid med andre: 

Romerike krisesenter 
Kommunene på Romerike samarbeider om interkommunalt krisesenter. Senteret gir midlertidig 
botilbud og rådgivning for kvinner og menn som er, eller har vært utsatt for vold /mishandling 
fra en partner, familie eller andre.  

Alternativ til vold  
Kommunene på Nedre Romerike har inngått i et samarbeid med stiftelsen Alternativ til vold 
(ATV), som er lokalisert på Lillestrøm. ATV er et behandlingstilbud som retter seg mot utøvere 
av vold i nære relasjoner og deres familier.  

Heia ViTa AS  
Heia Vita AS tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser, og er et aksjeselskap som er 100% eid av Fet 
kommune. Heia Vita mottar statstilskudd og tilskudd fra Fet kommune.  
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 Mål for tjenestene  

Mål 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Halvårige samarbeidsmøter med 
fastlegene. 

Målet er nådd. Det er avholdt samarbeidsmøter. 

Halvårige samarbeidsmøter med psykisk 
helse og rus. 

Målet er nådd. Det er avholdt samarbeidsmøter. 

Planlegge å gjennomføre arrangementer 
som fremmer integrering. Som eksempel 
motivasjonsdag, flyktningguide Lionsdag 
mm. 

Målet er Nådd. Det har vært gjennomført flere arrangement 
som fremmer integrering. 

 Økonomi  

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

SOSIALTJENESTEN / NAV 23 436 662 23 488 064 -51 402 -0,2 % 
HEIA VITA AS 697 085 699 000 -1 916 -0,3 % 
BOLIGER/LÅN 0 0 0 0,0 % 
ROMERIKE KRISESENTER 890 356 890 000 356 0,0 % 
Netto utgift 25 024 102 25 077 064 -52 962 -0,2 % 

Ved 1. tertial ble det meldt om merforbruk grunnet økning i ytelser til livsopphold på mellom 1 
og 2 millioner kroner. Ved 1. tertial ble det bevilget 1 mill kroner. 

Ved 2. tertial ble det anslått behov for ytterligere 1 mill kroner til formålet, og dette ble bevilget. 

Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 
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1 7  B a rneve rn  

 
Barnevernet i Fet sine verdier 

 Kommunens ansvar  

Barnevernets arbeid reguleres i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens primæransvar er å 
sikre at barn og unge (0-18 år) som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstsvilkår. 

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte i hjemmet. Dersom tiltak i hjemmet 
ikke fører frem, kan tiltak være å plassere barnet i fosterhjem eller institusjon, med eller uten 
foreldrenes samtykke. 

Barneverntjenesten skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne 
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt 
ansvar for søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at 
varige problemer kan unngås og sette inn tiltak i forhold til dette.  
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 Hvordan tjenestene gis  

Barnevernstjeneste og interkommunalt ressursteam 
Enhet barnevern består av barneverntjenesten og interkommunalt ressursteam. Fet kommune er 
vertskommune for ressursteamet som driftes i samarbeid med Aurskog-Høland og Sørum 
kommuner. Fet kommunes andel av utgiftene er ca 25 %. 

Ressursteamet bidrar med endrings- og utviklingstiltak, kartlegging, fagkyndige utredninger og 
veiledning til fosterhjem.  

I tillegg samarbeider Fet, Aurskog-Høland og Sørum kommuner om advokattjenester og juridisk 
bistand. Aurskog-Høland kommune er vertskommune.    

Barnevernvakt 
Kommunene på Romerike samarbeider om interkommunal barnevernvakt som er samlokalisert 
med Romerike politidistrikt i Lillestrøm. Lørenskog er vertskommune. Barnevernvakten skal 
være en tilgjengelig barneverntjeneste for barn, unge og deres pårørende i akutt krise utenfor 
ordinær kontortid. Fet er også tilknyttet barnevernvakten, avd. tilsyn som ivaretar kommunenes 
profesjonaliserte tilsynsansvar for barn som bor i fosterhjem. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Kvalitet i barneverntjenester innebærer blant annet at barn og familier får hjelp som virker, de 
møter trygge og sikre tjenester. Barn og familier blir involvert og har innflytelse på tjenester som 
er samordnet og preget av kontinuitet. Tjenestens ressurser utnyttes og godt, og tjenestene som 
tilbys er likeverdige. Nasjonale kvalitetsmål (Prop 106 L). Videre vektlegges Forandringsfabrikkens 
nasjonale anbefaler til forsvarlig barnevernpraksis, verdier og barnesyn i det daglige arbeidet i 
enheten. 
 
Større prosjekt det har vært arbeidet med i 2017: 

Sikkerhet på jobb 
Sammen med Servicetorget og NAV har enhet barnevern videreført arbeid knyttet til sikkerhet 
på jobb. Det er gjennomført hyppige øvelser og rutiner er revidert. Terskelverdier og 
kollegastøtte har vært nøkkelfaktorer i dette arbeidet. Arbeidstilsynet har ført tilsyn med enheten 
og det ble ikke funnet avvik. Arbeidet videreføres i 2018 med tema konfliktdempende 
kommunikasjon og førstehjelpskurs.  
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 Mål for tjenestene  

Mål 2017 Måloppnåelse 

Alle barn og foreldre medvirker i sin egen sak og gir 
tilbakemeldinger på hjelpen de får og samarbeidet 
med ansatte i enheten. 
 

Målet er nådd. Enheten har gjennomført opplæring i 
bruk av FIT (Feedback informerte tjenester) som 
verktøy for tilbakemelding og evaluering. 
Ressursteamet har tatt i bruk tilbakemeldingsverktøyet 
i dag. Barneverntjenesten skal på videre opplæring hos 
Stange barnevern som benytter FIT i 
barneverntjenesten. 

Viderefører deltagelse i tverrfaglige møter i skoler 
og barnehager, og annet forebyggende arbeid i 
kommunen, for eksempel deltagelse i 
samtalegruppe på ungdomsskolen, fraværsteam. 

Målet er nådd. To ansatte deltar fast på alle 
tverrfaglige møter i barnehager og skoler. 
Barneverntjenesten deltar på foreldreskoler, 
samtalegrupper og lignende ved skolene. 

Viderefører utviklingsarbeid med helsestasjonen og 
PPT (verdier, holdninger, handlinger, roller, 
forventinger og ansvar). 

Målet er nådd. Det avholdes faste samarbeidsmøter 
hver halvår med prosessveileder.  
 

Flerfaglig blikk innføres i alle barnehagene og 
barnevernet bidrar inn i observasjonskorpsene. 

Målet er nådd. Barnevernet deltar i tidlig trygg team.  

Etablerer samarbeid med NAV, med for eksempel 
ettervern og familier i risiko. 

Målet er ikke nådd. 
Nytt oppstart mars 2018. 

Barnevernet tar kontakt med skolene for å etablere 
et samarbeid omkring informasjon om barnevernet 
til elevene. 

Målet er ikke nådd.  Avventer samarbeid med 
Forandringsfabrikken om gjennomføringen. 

Kartlegge tjenestens videre behov for 
kompetanseutvikling. Opplæring i systematisk 
observasjon. Kartlegge mulighet for utrednings- og 
observasjonsrom og bruk av filmutstyr, samt PC til 
CBCL. 

Målet er nådd.  
Videreføres i 2018. 

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 21 140 685 20 598 263 542 422 2,6 % 

Driftsutgifter 8 654 347 8 255 600 398 747 4,8 % 

Avsetning/bruk av fond 938 919 719 000 219 919 30,6 % 

Øremerkede statstilskudd -4 737 500 -4 667 500 -70 000 1,5 % 

Øvrige inntekter -6 017 287 -5 448 300 -568 987 10,4 % 

Netto utgift 19 979 164 19 457 063 522 101 2,7 % 

 
Fordelt på tjeneste Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

BARNEVERNSTJENESTE 9 675 555 8 497 830 1 177 725 13,9 % 

TILTAK- BARN IKKE PLASSERT AV BARNEVERNET 1 099 012 1 234 000 -134 988 -10,9 % 

TILTAK- BARN PLASSERT AV BARNEVERNET 8 052 170 8 560 900 -508 730 -5,9 % 

INTERKOMMUNALT §27-SAMARBEID 1 152 428 1 164 333 -11 905 -1,0 % 

Netto utgift 19 979 164 19 457 063 522 101 2,7 % 

Ved 1. tertial ble enheten tilført 500 000 kroner for meldt avvik knyttet til økt antall barn i 
fosterhjem, kombinert med lavere refusjon fra staten. Ved 2. tertial ble det meld om mulig 
mindreforbruk på 270 000 kroner, enhetens ramme ble vedtatt tilsvarende redusert. 

Barnevernet har netto merforbruk på 2,7 %, tilsvarende 522 101 kroner.  
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På tjenesteområdet barneverntjeneste skyldes avviket i hovedsak økning i bruk av tolketjenester 
og kjøp av tjenester fra andre kommuner (kjøp av tilsyn, barnevernvakt og advokattjenester). 
Utgiftsdekning for advokatordningen for 2. halvdel 2016 er belastet på regnskapsår 2017. 
Merforbruk på lønnsutgifter skyldes lønn som ikke er henført til statlige styrkningsmidler. 
Midlene er på fond og avviket vil bli rettet opp i 2018.  

Mindreforbruk på tjenesteområdet tiltak – barn ikke plassert skyldes lavere utgifter til kjøp av 
tjenester fra staten og at lønn til støttekontakter er mindre enn budsjettert.  

Mindreforbruk på tjenesteområdet tiltak – barn plassert skyldes at utgifter til fosterhjem har blitt 
mindre enn antatt. Det har blitt plasserte færre barn enn forutsatt ved budsjettering.   
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1 8  Peda go g i s k - p s y ko l og i s k  t j ene s t e  

 Kommunens ansvar  

Pedagogisk-psykologisk tjenestes (PPT) arbeid reguleres i opplæringslova og barnehageloven.  

 Hvordan tjenestene gis   

PPTs hovedoppgaver er utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og 
spesialundervisning til skoleelever, viderehenvisning til andre instanser og utredning av behov for 
spesialundervisning til voksne.  

PPT gir råd og veiledning til foresatte og til personalet i barnehager og skoler. I tillegg er 
organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler et viktig satsingsområde.  

I tillegg til lovpålagte tjenester drifter PPT spesialpedagog-team og fraværsteam. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Arbeidet til PPT skal preges av tidlig og riktig innsats.  

PPT fortsetter med økt fokus fra individrettet arbeid til systemrettet arbeid. Systemperspektiv 
innebærer forståelsen for at alt som skjer rundt barn/elever påvirker dem, og at endring hos 
barn/elever forutsetter en endring i de kontekstuelle betingelsene. Ut fra en faglig vurdering 
mener PPT at systemrettede tiltak har bedre effekt på elevenes læringsresultater enn 
individrettede tiltak.  

PPT tilbyr barnehagene og skolene å være på enhetene en dag i uken, forutsatt at de i forkant 
melder behov for oppfølging og veiledning av PPT. PPT har i tillegg utarbeidet kriterier for god 
praksis i skolen og implementer og operasjonaliserer disse kriteriene gjennom veiledning til 
skolens ansatte. Dette øker effekten av tiltakene og bidrar til kompetansebygging i praksisfeltet og 
utvikling av gode profesjonsfellesskap. 

PPT har styrket sin veiledningskompetanse innen kompetanse- og organisasjonsutvikling for 
barnehager og skoler. 

Det er etablert gode rutiner for samarbeid nedfelt i internkontroll (håndbok PPT). 

Vi ser imidlertid at på tross av et kommunalt fokus på mer systemrettet arbeid, øker tallet på 
henvisninger av enkeltbarn markant. Dette funnet preger hovedutfordringene våre. 

Statistikk 

Tilmeldinger 2017 

Barnehage 24 

Skole 1-4. trinn 58 

Skole 5-7. trinn 46 

Ungdomsskole 41 

Voksne 2 

Totalt 171 
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Av totalt 171 tilmeldinger er 98 gjentatte tilmeldinger. 

Av disse fikk 21 barn vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp, og 101 elever vedtak om rett til 
spesialundervisning fordelt slik:  

1-4. trinn 37 

5-7. trinn 29 

8-10. trinn 35 

Det er i hovedsak grunnskolene og barnehagene i samarbeid med foresatte, som henviser til PPT. 
Aktive saker er registrert med hovedvanske. Av disse utgjør i:  

Skole 
Språkvansker (herunder lese- og skrivevansker, dysleksi) 34 saker. Kun 7 av sakene omhandler 
behov for logped. Atferdsrelaterte vansker, psykososiale vansker og sammensatte/komplekse 
saker er økende, og er registret i 32 saker. Andre vansker forekommer i mindre antall elever pr 
vanske: eks matematikkvansker (8), utviklingshemming/generelle lærevansker (16), spesifikke 
lærevansker (6), autisme (2).  

Barnehage 
Språkvansker (9) saker. Atferdsrelaterte vansker, psykososiale vansker (6). Andre vansker 
forekommer i mindre antall barn pr vanske: eks medisinsk vanske (1), autisme (2).  

Antall nye sakkyndige vurderinger til hver skole 
Skole Antall sakkyndige vurderinger 

Østersund 35 

Riddersand 30 

Hovinhøgda 27 

Garderåsen 13 

Dalen 14 

Oslo kristne senter 5 

Andre/skåningsrud 3 

*både de som har fått «ja» og «nei» til spesialundervisning 

Antall nye sakkyndige vurderinger til hver barnehage  
Barnehage Antall sakkyndige vurderinger 

Østersund 3 

Fetsund 4 

Garderåsen 3 

Nerdrumshagen 3 

Tienbråten 7 

Nygård avd. Nygård 2 

Ramstadskogen 5 

Sommerly 3 

 Mål for tjenestene  

Viktige målsettinger har vært effektiv saksbehandling for å lukke alle avvik, samt veiledning til 
barnehager og skoler for å avhjelpe utfordringene før de blir så store at det er nødvendig med 
tilmelding til PPT. PPT hadde ved utgangen av 2017 ingen saker på venteliste. 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

 

Side 83 av 115 

Det er utviklet felles mål for skolene, barnehagene og PPT i Fet. De ulike enhetene velger sine 
satsingsområder for å bidra til å nå målsetningene. PPT har følgende konkretiseringer av målene: 

Slik vil vi ha det i 2020 Hit kommer vi i løpet av 2017 Vurdering av 
måloppnåelse 

Det er utviklet gode 
profesjonsfellesskap 

 PPT er faglig kompetente til å oppfylle PP- 
tjenesten sitt to-delte mandat; utredning og 
sakkyndighetsarbeid ift. enkeltindivider og til å 
veilede barnehager og skoler i kompetanse- og 
organisasjonsutvikling.  

 Det er nødvendig å heve kompetansen i å 
veilede på klassenivå, og PP- rådgiverne skal 
derfor jobbe to sammen i systemsaker. I tillegg 
skal disse to stå under veiledning av 
enhetsleder. 

 Det skal rapporteres i bruken av utarbeidede 
observasjonsskjema på fagmøte. 

 Erfaringsdeling ift. systemisk arbeid skal 
gjennomføres regelmessig, for å gå fra «ord til 
handling» (eks: få tips og innspill til hvordan 
man går fra å observere dårlig ledet klasse til 
hvor man begynner å veilede. Man kan ikke 
starte med «alt»). 

Målene er oppnådd. 
Grunnet graviditet 
deltar kun en PP- 
rådgiver på 
videreutdanning.  
 

Elevene i Fet har gode 
læringsresultater (slik 
at de er godt rustet til å 
fullføre videregående 
opplæring) 

 Fokus på elevmedvirkning i utarbeidelse av 
sakkyndig vurdering. Elever inviteres til å være 
med på møter med PPT der det vurderes som 
hensiktsmessig. 

 Jobbe for implementering av drillprogram i 
skolen. 
 

 Jobbe for implementering av adaptiv 
programvare i spesialundervisning. 
 
 
 

 PPT fortsetter med økt fokus fra individrettet 
arbeid til systemrettet arbeid. 
Systemperspektiv innebærer forståelsen for at 
alt som skjer rundt barn/elever påvirker dem, 
og at endring hos barn/elever forutsetter en 
endring i de kontekstuelle betingelsene. 

Delmålet er oppnådd. 
 
 
 
Mål delvis oppnådd. 
Enkelte skoler ønsker 
ikke å ha drillprogram. 
Mål delvis oppnådd. 
Noen skoler bruker 
dette i deler av 
spesialundervisning. 
 
Utvikles kontinuerlig. 

Det foregår en 
systematisk 
kompetanse-
oppbygging ut mot 
praksisfeltet 

 PPT tilbyr barnehagene og skolene å være på 
skolen en dag i uken, forutsatt at 
barnehagen/skolen i forkant melder behov for 
oppfølging og veiledning av PPT 

 Gode rutiner for samarbeid nedfelt i 
internkontroll er implementert 

 PPT har utarbeidet kriterier for god praksis i 
skolen og implementer og operasjonaliserer 
disse kriteriene gjennom veiledning til skolens 
ansatte 

 Barnehagene har utarbeidet kriterier for god 
praksis i barnehagen og PPT implementer og 
operasjonaliserer disse kriteriene gjennom 
veiledning til barnehagens ansatte 

Målene er nådd 
innenfor PPT sitt 
myndighetsområde.  
Venter på at 
barnehagene skal 
utarbeide kriterier. 
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Slik vil vi ha det i 2020 Hit kommer vi i løpet av 2017 Vurdering av 
måloppnåelse 

Elevene opplever sitt 
psykososiale 
læringsmiljø som svært 
godt 

 PPT fortsetter med økt fokus fra individrettet 
arbeid til systemrettet arbeid. 
Systemperspektiv innebærer forståelsen for at 
alt som skjer rundt barn/elever påvirker dem, 
og at endring hos barn/elever forutsetter en 
endring i de kontekstuelle betingelsene. 

 PPT drifter fraværsteam, og har i arbeide med 
skolefravær en sentral rolle som koordinator i 
sakene 

Målene er nådd. 

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 6 677 993 7 021 093 -343 100 -4,9 % 
Driftsutgifter 1 061 257 885 000 176 257 19,9 % 
Inntekter -1 094 322 -405 000 -689 322 170,2 % 
Netto utgift 6 644 928 7 501 093 -856 165 -11,4 % 

 
Ved 2. tertial ble det meldt mulig mindreforbruk på 110 000 kroner, knyttet til lavere 
lønnsutgifter enn budsjettert, samt høyere lønnsrefusjoner. Enhetens ramme ble ikke justert. 

Hovedårsak til positivt avvik, er høyere syke- og svangerskapsrefusjoner enn budsjettert. Fra 2017 
ble det bevilget et nytt årsverk til PPT, men det har stått vakant store deler av året. Enheten har 
brukt ekstern konsulent og overtid for å ta unna utredninger, og lukket alle avvik i 2017.  

Det er regnskapsført utgifter til lisenser kr 135 633 i 2017. Dette skyldes at testmateriellet PPT 
anvender nå digitaliseres, og hver PP- rådgiver må ha en lisens. Videre er det regnskapsført 
utgifter til IKT med kr 37 537 da det ble kjøpt inn PC og iPad til to vikarer, samt fire iPad som 
benyttes i testing av barn/elever.  
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1 9  B a rneha ge r  

 Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar innen barnehageområdet er nedfelt i lov om barnehager med tilhørende 
forskrifter.  

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. Barnehagene skal i samarbeid og 
forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling.  

Innenfor barnehageområdet har kommunen oppgave både som eier og barnehagemyndighet.  
Dette innebærer oppgaver som  

- Veiledning og tilsyn 
- Kompetanseutvikling 
- Full barnehagedekning 
- Driftstilskudd til de private barnehagene 

 Hvordan tjenestene gis   

Pr. 15.12.17 hadde 655 barn barnehageplass i Fet kommune. Barna hadde plass i en av følgende 
barnehager: 

 4 kommunale barnehager: Garderåsen, Ramstadskogen, Tienbråten, og Nygård / Dalen. 

 4 private barnehager: Nerdrumshagen, Fetsund og Sommerly, Læringsverkstedet Østersund 
Idrettsbarnehage 

 1 privat familiebarnehage: Engebakken 

I tillegg er det en privat åpen barnehage, Kringen.  

Utover disse er det barn som har barnehageplass i andre kommuner. Fet kommune får 
refusjonskrav fra disse kommunene. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

I 2017 innførte Utdanningsdirektoratet Foreldreundersøkelsen for barnehage. Alle ordinære 
barnehager i Fet gjennomførte undersøkelsen. Her er tall fra de kommunale barnehagene sett 
opp imot nasjonalt snitt.  

Foreldreundersøkelsen 2017 Snitt Fet  
2017 

Snitt Fet  
2016 

Snitt nasjonalt 
2017 

Ute og innemiljø 4,2 4,1 4,1 

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 

Informasjon 4,2 4,1 4,2 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 

  
Fet 2017 Fet 2016 Akershus 2017 

Andel pedagoger uten godkjent utdanning 2,5 % 8,7 % 10,6 % 
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Det har vært en svært positiv nedgang i andel pedagogstillinger som er besatt av ufaglærte. Fra 
01.08.2018 er det innført ny pedagognorm for barnehage og det må rekrutteres flere pedagoger. I 
en overgangsperiode vil det da muligens igjen øke med pedagoger med dispensasjon fra 
utdanningskravet. Fet kommune har per i dag 3 studenter som tar ABLU (arbeidsplass basert 
barnehagelærerutdanning). 

 
Fet 2017 Fet 2016 Nasjonalt 

Andel ansatte som er utdannet barne- og 
ungdomsarbeider 

22 % 26 % 20 % 

Fet kommune ligger fortsatt høyere enn landssnittet med andel barne- og ungdomsarbeidere.  

 Mål for tjenestene  

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Utvikling av 
gode 
profesjons-
fellesskap 

Målet er nådd - kontinuerlig arbeid 
Barnehagene i Fet jobber systematisk med veiledning. Blant annet gjennom 
interkommunalt veiledernettverk med Sørum og Aurskog-Høland og Fet har eget 
veiledningsprogram for nyutdannede pedagoger. 
Barnehagen er en lærende organisasjon der pedagogisk ledelse er knyttet til utviklings- og 
endringsprosesser. Videreføring av kompetanse innen relasjonspedagogikk og 
relasjonsledelse. Egen kompetanseplan for assistenter og videre arbeid med 
kvalitetssikringsplan. 
 

Gode lærings-
resultater 

Målet er nådd - kontinuerlig arbeid 
Barnehagene jobber systematisk med kvalitetsutvikling av det pedagogiske tilbudet i 
barnehagene gjennom prosjektet «Du og jeg Alfred». Områder det jobbes med er: 
Den enkelte barnehage utarbeider kjennetegn på god praksis for å legge til rette for et godt 
pedagogisk tilbud av høy kvalitet.  
Barna opplever omsorg, lek og medvirkning i et miljø preget av mangfold 
Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får erfaringer som bygger opp deres 
begrepsforståelse og språklige bevissthet. Barna opplever glede ved å utforske og leke med 
antall, rom og form. Foresatte opplever samhandling preget av gjensidighet og forståelse. 
Alle barnehagelærere i normerte stillinger skal ha godkjent utdanning. 
 

Systematisk 
kompetanse-
oppbygging ut 
mot 
praksisfeltet 

Målet er nådd - kontinuerlig arbeid  
Barnehagene i Fet jobber godt med felles kompetansetiltak. I 2017 er Tidlig Trygg i Fet 
gjennomført i alle barnehagene. Det er også gjennomført kompetansetiltak innenfor 
området i løpet av året. Arbeidet med målrettet tidlig innsats og heving av de ansattes 
kompetanse videreføres i 2018.  
Motivere dyktige assistenter/ fagarbeidere til å ta barnehagelærerutdanning. 
 

 Økonomi  

Fordelt på enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

GARDERÅSEN BHG 9 736 705 9 928 255 -191 550 -1,9 % 
DALEN OG NYGÅRD BHG 3 931 378 3 948 498 -17 120 -0,4 % 

ØSTERSUND BHG 4 457 622 4 508 545 -50 923 -1,1 % 
RAMSTADSKOGEN BHG 11 368 393 10 803 967 564 426 5,2 % 
TIENBRÅTEN BHG 16 775 148 16 921 241 -146 093 -0,9 % 

BARNEHAGE - FELLES 50 564 049 51 475 000 -910 951 -1,8 % 
Netto utgift 96 833 294 97 585 506 -752 212 -0,8 % 
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Ved 1.tertialrapport ble barnehageområdet tilført netto 506 000 kroner som en følge av økte 
utgifter til tilskudd til private barnehager, redusert kjøp av plasser i andre kommuner, økte 
utgifter som en følge av barnehageopptaket, samt endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager. Videre meldte Tienbråten barnehage et mulig merforbruk på 200 000 kroner 
ved 1. tertial, enheten ble ikke tilført midler. 
 
Ved 2. tertial ble det meldt om merforbruk for Østersund barnehage og Ramstadskogen 
barnehage. Østersund barnehage ble avviklet sommeren 2017. Ved 2. tertial var det påløpt et 
merforbruk på 190 000 kroner, noe som ble bevilget. Ramstadskogen meldte merforbruk på 
200 000 kroner, enheten ble ikke tilført midler. 
 
Totalt er 752 212 kroner, tilsvarende 0,8 %, av budsjettet ikke disponert.  

Garderåsen barnehage 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 13 248 900 12 821 255 427 645 3,3 % 
Driftsutgifter 803 488 524 000 279 488 53,3 % 
Inntekter -4 315 683 -3 417 000 -898 683 26,3 % 
Netto utgift 9 736 705 9 928 255 -191 550 -1,9 % 

Barnehagen har et positivt avvik som beløper seg til kr 191 550 kroner og utgjør 1,9 % .  

Enheten hadde store merinntekter på sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner i 2017. 
Hovedårsak til enhetens positive avvik er at disse merinntektene var høyere enn merutgifter til 
lønn vikar og kjøp av vikartjenester. 

Dalen barnehage, inkl. avd. Nygård 
Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 

Østersund barnehage  
Positivt avvik beløper seg til 50 923 kroner. Ved 2. tertial ble enheten tilført midler slik at det var 
kr 0 i avvik. Etter 2. tertial er det regnskapsført avslutningskostnader og -inntekter for 
barnehagen slik at resultatet ender positivt. 

Ramstadskogen barnehage 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 14 295 115 14 168 967 126 148 0,9 % 
Driftsutgifter 1 431 683 537 000 894 683 166,6 % 
Inntekter -4 358 406 -3 902 000 -456 406 11,7 % 
Netto utgift 11 368 393 10 803 967 564 426 5,2 % 

Netto negativt avvik på 564 426 kroner, tilsvarende 5,2 % av budsjettet.  

Av avviket kan ca 65 000 kroner kan tilskrives lavere foreldrebetaling enn budsjettert. 60 000 
kroner tilskrives utgifter til uforutsette reparasjoner og etterregning i forbindelse med bytte av 
leasingavtale for kopimaskin. Inntekter fra syke- og svangerskapsrefusjoner og 
tilretteleggingstilskudd fra NAV er i sum 0,370 mill kroner høyere enn budsjettert. Dette er 
imidlertid ikke nok til å dekke merutgifter til lønn og kjøp av vikartjenester på i alt 0,900 mill 
kroner utover budsjett. Høyere utgifter til bemanning enn budsjettert er derfor hovedårsak til 
avvik. 
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Tienbråten barnehage 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 22 702 208 22 545 241 156 967 0,7 % 
Driftsutgifter 2 304 476 1 413 000 891 476 63,1 % 
Inntekter -8 231 536 -7 037 000 -1 194 536 17,0 % 
Netto utgift 16 775 148 16 921 241 -146 093 -0,9 % 

Positivt avvik beløper seg til 146 093 kroner, 0,9 % av budsjettet er ikke disponert.  

Enhetens merinntekter relaterer seg i hovedsak til syke- og svangerskapsrefusjoner. Det er 
imidlertid benyttet tilsvarende beløp til lønn vikarer og kjøp av vikartjenester.  

Hovedårsak til positivt avvik er at enheten i 2017 hadde lavere utgifter enn budsjettert til fast og 
øvrig lønn inkl. sosiale utgifter. 

Barnehage – felles  
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 134 517 213 000 -78 483 -36,8 % 
Driftsutgifter 51 824 109 51 728 000 96 109 0,2 % 
Inntekter -1 394 578 -466 000 -928 578 199,3 % 
Netto utgift 50 564 049 51 475 000 -910 951 -1,8 % 

Netto besparelse er 0,911 mill kroner, 1,8% av budsjettet er ikke disponert. 

Hovedårsak er lavere utgifter til kjøp av plasser i private barnehager i andre kommuner. 
Kommunen betalte 2,6 mill kroner til dette i 2017, mens det var budsjettert med 3,7 mill kroner. 
Det er positivt at flere barn enn tidligere har barnehageplass i Fet kommune.  
 
Fet kommuner fordeler midler til alle barnehager for styrket tilbud til førskole. Her er besparelse 
på 0,202 mill kroner. 
 
Kommunens utgifter til moderasjonsordninger (lavere oppholdsbetaling for familier med lav 
inntekt, gratis kjernetid samt søskenmoderasjon) har beløpt seg til 1,758 mill kroner, som er 
0,318 mill kroner mer enn budsjettert. 
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2 0  Grunn s ko le  

 Kommunens ansvar  

Grunnskoleopplæringen skal gjennomføres i tråd med opplæringslova med forskrifter og andre 
statlige og kommunale føringer. Læreplanverket skal styre innholdet i opplæringen.  

Skolen skal tilby elevene et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud, der hver enkelt får hjelp til å 
utnytte sine ressurser og sitt utviklingspotensial både faglig og sosialt. 

 Hvordan tjenestene gis   

Fet kommune har fire barneskoler, Dalen, Riddersand, Hovinhøgda og Garderåsen, og én 
ungdomsskole, Østersund. Skolene har til sammen om lag 1500 elever og elevtallet er stadig 
stigende.  

Som en del av grunnskoletilbudet gir Fet kommune tilbud om intensiv opplæring i norsk til elever 
med minoritetsspråklig bakgrunn i innføringsklasse. Dette tilbudet, til elever fra 1.-10. trinn, er 
tilknyttet Riddersand skole. 

Base 3 er Fet kommune sitt spesialtilbud for elever med spesielle behov. Base 3 er tilknyttet 
Garderåsen skole. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Opplæringslova § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge 
opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. 

Gjennom vårt forsvarlige system skal vi sikre at  

 elevers rettigheter blir ivaretatt 

 det blir gjort tiltak hvis det er fare for at elever ikke får oppfylt sine rettigheter 

 det blir drevet kvalitetsutviklingsarbeid i skolene slik at vi oppnår økt læringsutbytte for den 
enkelte elev 

Vi vurderer kvalitet ved hjelp av ulike indikatorer og setter mål ut fra disse. Nasjonale prøver, 
eksamensresultater, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen gir indikasjoner på 
læringsutbytte, trivsel og brukertilfredshet. I tillegg benytter vi oss av ulike egne indikatorer og av 
kvalitative vurderinger av kvalitet.  
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 Mål for tjenestene  

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Det er utviklet gode 
profesjonsfellesskap 
 

Målet er nådd - kontinuerlig arbeid 
Mellomlederopplæring er gjennomført både i samarbeid med 
kvalitetsforum øst (3+3-samarbeidet) og i lokale mellomledersamlinger. 
Skoler har mottatt eksternvurdering i tråd med planene. Det er etablert et 
system for veiledning av nyutdannede lærere i samarbeid med Sørum 
kommune.  

Elevene i Fet har gode 
læringsresultater 

Målet er delvis nådd - kontinuerlig arbeid 
*se omtale av indikatorer nedenfor 

Det foregår en systematisk 
kompetansebygging i 
praksisfeltet 
 

Målet er nådd – kontinuerlig arbeid 
Skolene gjennomfører klasseromsnært utviklingsarbeid i form av 
klasseromsvandring, kollegaveiledning og arbeid med indikatorer og 
kjennetegn på god praksis. 8 lærere deltar på videreutdanning i regi av 
Kompetanse for kvalitet. 

Elevene opplever at sitt 
psykososiale læringsmiljø er 
svært godt 

Målet er oppnådd - kontinuerlig arbeid  
*se omtale av indikatorer nedenfor 

Indikatorer på elevers læringsresultater 
Det finnes ulike indikatorer på læringsutbytte. Her har vi valgt å legge vekt på resultater på 
nasjonale prøver, med fokus på lesing og regning. Nasjonale prøver gir ikke hele sannheten om 
våre elevers læringsutbytte, men de er allikevel vesentlige fordi grunnleggende ferdigheter er så 
avgjørende for barns framtid.  

  Fet kommune Nasjonalt 
5. trinn Lesing 49 50 
 Regning 49 50 
 Engelsk 49 50 
    
8.trinn Lesing 50 50 
 Regning 49 50 
 Engelsk 51 50 
    
9.trinn Lesing 54 54 
 Regning 52 54 

Resultater på sentralt gitt skriftlig eksamen kan være en indikator på elevers oppnådde 
sluttkompetanse og også på forutsetningene de har for oppnå muligheten til å komme inn på de 
videregående skolene de ønsker. Resultatene på sentralt gitt eksamen var som følger:  

 Snittkarakter Fet Snittkarakter nasjonalt 
Skriftlig eksamen norsk hovedmål 3,4 3,4 
Skriftlig eksamen matematikk 3,2 3,4 
Skriftlig eksamen engelsk 3,7 3,8 

Elevene i Fet har gode læringsresultater, men det er mer å hente. Det kontinuerlige arbeidet 
fortsetter. 

Indikatorer på elevers psykososiale læringsmiljø  
Elevundersøkelsen gir indikasjoner på hvordan elevene trives på skolen og hvordan de opplever 
læringsmiljøet. Elevundersøkelsen gjennomføres på 7. og 10. trinn. 

Overordnet ser vi at indikatoren på trivsel i Fet er omtrent som på nasjonalt nivå. Det er ingen 
store forskjeller mellom kjønnene. 
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Mobbetallene er spesielt viktige. Vi har sett en markert nedgang i antall elever som oppgir at de 
blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. I 2016 var dette tallet 6,7 %. I 2017 var tallet 
redusert til 4,2 %. Dette er et svært gledelig tall. Både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet, er 
tallene stabilt lave. Fet-skolenes arbeider kontinuerlig med å redusere tallene ytterlig, gjennom 
fokus på klasseledelse, relasjonsledelse og psykososialt læringsmiljø.  

 Økonomi  

Fordelt på enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

DALEN SKOLE 12 000 026 11 875 215 124 811 1,1 % 

HOVINHØGDA SKOLE 21 494 633 21 716 008 -221 375 -1,0 % 

RIDDERSAND SKOLE 22 132 590 21 558 574 574 016 2,7 % 

ØSTERSUND SKOLE 29 825 963 29 824 966 997 0,0 % 

GARDERÅSEN SKOLE 18 244 073 18 603 850 -359 777 -1,9 % 

SKOLE - FELLES 8 441 582 7 666 300 775 282 10,1 % 

INNFØRINGSKLASSE 3 296 975 3 452 017 -155 042 -4,5 % 

Netto utgift 115 435 841 114 696 930 738 912 0,6 % 

Ved 1. tertial ble skolene tilført netto 63 000 kroner som en følge av nye elevtall fra høsten 2017. 

Ved 2. tertial meldte Dalen skole og Riddersand skole om usikkerhet grunnet økt behov for 
spesialundervisning. Enhetene ble ikke tilført budsjettmidler. Fellesområdet for grunnskole 
meldte om mulig mindreforbruk på 450 000 kroner, rammen ble redusert med 400 000 kroner. 

Grunnskolebudsjettet viser i sum merforbruk på 0,6 %, tilsvarende 738 912 kroner.  

Dalen skole 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 12 266 133 11 879 215 386 918 3,3 % 
Driftsutgifter 801 302 617 000 184 302 29,9 % 
Inntekter -1 067 410 -621 000 -446 410 71,9 % 
Netto utgift 12 000 026 11 875 215 124 811 1,1 % 

Dalen skoles samlede merforbruk er 124 811 kroner, 1,1 % av budsjettet. 

Dalen skole har 0,386 mill kroner høyere lønnsutgifter enn budsjettert (3,3 % avvik). Dette 
skyldes i hovedsak elevrelaterte aktiviteter. Dalen skole har også hatt merutgifter på vikarer, da 
det er utfordrende å omdisponere personell. Avvik på inntekter er merinntekter for frikjøp av 
tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, refusjon ift. eksternvurderingsarbeid samt noe merinntekter 
for sykelønnsrefusjon. 

Hovinhøgda skole 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 23 006 119 22 479 008 527 111 2,3 % 
Driftsutgifter 1 678 044 1 506 000 172 044 11,4 % 
Inntekter -3 189 529 -2 269 000 -920 529 40,6 % 
Netto utgift 21 494 633 21 716 008 -221 375 -1,0 % 

Hovinhøgda skoles samlede mindreforbruk 221 375 kroner, 1,0 % av budsjettet. 

Hovinhøgda skoles inntekter for refusjonsberettiget fravær ble høyere enn budsjettert, samtidig 
som at vikarutgiftene ikke viser tilsvarende merutgift.  
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Enheten hadde høyere inntekter enn budsjettert på postene øremerket statstilkudd og refusjon 
fra andre kommuner. 

På den annen side har skolens driftsbudsjett blitt belastet med ca 274 000 kr mer enn budsjettert 
for IKT-utstyr.  

Riddersand skole 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 23 127 011 23 291 574 -164 563 -0,7 % 
Driftsutgifter 2 372 657 1 974 800 397 857 20,1 % 
Inntekter -3 367 078 -3 707 800 340 723 -9,2 % 
Netto utgift 22 132 590 21 558 574 574 016 2,7 % 

Riddersand skoles merforbruk er 574 016 kroner, 2,7 % av budsjettet.  

Skolen har merforbruk som i hovedsak er knyttet til kostnadskrevende vedtak på alternativ 
opplæringsarena. Felles kommunal satsning på IKT, som ved innkjøp av elev-PC’er, førte til 
ekstra utgifter. 

Riddersand skal har generelt fått mindre inntekter enn beregnet. 

Østersund skole 
Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 

Garderåsen skole 
Fordelt slik Regnskap 

2017 
Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 18 794 996 18 812 850 -17 854 -0,1 % 
Driftsutgifter 1 812 323 1 291 000 521 323 40,4 % 
Inntekter -2 363 247 -1 500 000 -863 247 57,5 % 
Netto utgift 18 244 073 18 603 850 -359 777 -1,9 % 

Garderåsen skoles mindreforbruk 359 777 kroner, som tilsvarer -1,9 % av budsjettet.  

Skolen har høyere inntekter enn budsjettert, både fra øremerket tilskudd,  
svangerskapsrefusjoner, samt refusjoner fra andre kommuner.  

Skolen har valgt å benytte en del av merinntektene til innkjøp av inventar og utstyr, kjøp av 
elektroniske tavler og oppgradering av uteområdet.  

Felles grunnskole 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 118 981 133 300 -14 319 -10,7 % 
Driftsutgifter 9 226 288 8 808 000 418 288 4,7 % 
Inntekter -903 687 -1 275 000 371 313 -29,1 % 
Netto utgift 8 441 582 7 666 300 775 282 10,1 % 

Budsjettområdet felles grunnskole viser merforbruk på 775 282 kroner, som tilsvarer 10,1 % av 
budsjettet.  

Hovedårsak til økte utgifter var ekstraordinær skyss av elever. I forbindelse med utbyggelsen av 
Østersund, måtte ungdomsskoleelever fraktes til Fedrelandet for kroppsøvingsopplæring og 
barneskoler måtte i større grad enn før fraktes til Dalen for svømmeopplæring. I tillegg ble det 
satt opp ekstraordinær skoleskyss fra Øya til Hovinhøgda skole, ettersom Lundveien som følge 
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av veiarbeid ble vurdert som særskilt farlig å bevege seg i for elever. Det var noe færre elever fra 
andre kommuner i Fet i perioden slik at refusjonsinntekstene ble noe lavere enn forventet. 

Innføringsklassen 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 3 164 968 3 269 017 -104 049 -3,2 % 
Driftsutgifter 146 321 197 000 -50 679 -25,7 % 
Inntekter -14 314 -14 000 -314 2,2 % 
Netto utgift 3 296 975 3 452 017 -155 042 -4,5 % 

Innføringsklassens budsjett viser netto positivt avvik på 155 042 kroner, som tilsvarer at 4,5 % av 
budsjettet ikke er disponert.  

Hovedårsak er lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Samtidig er det benyttet noe mindre enn 
budsjettert på så og si samtlige driftsutgiftsposter. 
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2 1  Sko l e f r i t i d s o rdn i n g  

 Kommunens ansvar  

Skolefritidsordningen (SFO) skal i tråd med opplæringslova og kommunale vedtekter legge til 
rette for lek, læring, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset den enkeltes interesser, alder og 
funksjonsnivå. 

 Hvordan tjenestene gis   

Kommunen har fire SFO, tilknyttet de fire barneskolene. Rektor er enhetsleder også for SFO.  

Kommunen gir tilskudd til den privat drevne Idrettsfritidsordningen i Fet (IFO). IFO er for 
mange et alternativ til kommunens SFO. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

SFO bidrar inn i skolenes mål om godt læringsutbytte, trivsel og godt psykososialt miljø. Mål for 
tjenestene: 

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Utvikle sosial 
kompetanse 

Oppnådd, men kontinuerlig arbeid: 

 Kompetente voksne som veileder i lek. 

 Fokus på konfliktløsing i SFO, voksne som tar aktivt ansvar. 

 Tid til fri lek der vi jobber med barns leke- og sosiale kompetanse. 

 Aktiviteter i samarbeid med kulturskole og idrettslag. 
 

Støtte opp om skolen 
målsetning – for å bidra 
til gode 
læringsresultater 

Oppnådd, men kontinuerlig arbeid: 

 Tett samarbeid mellom skole og SFO-leder.  

 Læringsstøttende aktiviteter i SFO inkludert å legge til rette for leksegjøring. 

 Lage en helhetlig god dag for barna. Vi legger opp SFO ut ifra skoledagens 
innhold. 

 Samarbeid i forbindelse med skolens utviklingssamtaler med elever. 
 

Systematisk 
kompetanseoppbygging 
ut mot praksisfeltet 

Delvis oppnådd,  kontinuerlig arbeid:  

 Jobbe med kvalitet i SFO i planleggingstid. 

 Ha mål for vår virksomhet og klargjøre hvordan vi jobber mot disse målene. 

 Kompetanseheving, deltakelse på kurs. 

 Fokus på hvordan bruke det vi har lært i praksis. 

 Vurdere vår egen praksis og kunne justere retning. 

 Lærende organisasjon-ta  i bruk våre kunnskaper og erfaringer til å skape 
endringer og forbedring. 
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 Økonomi  

Fordelt på enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

DALEN SFO 272 011 414 023 -142 012 -34,3 % 
HOVINHØGDA SFO 313 780 450 363 -136 583 -30,3 % 
RIDDERSAND SFO 394 103 423 811 -29 708 -7,0 % 
GARDERÅSEN SFO 982 037 1 074 445 -92 408 -8,6 % 
SFO - FELLES 512 650 516 000 -3 350 -0,6 % 
Netto utgift 2 474 581 2 878 642 -404 061 -14,0 % 

SFO-budsjettet viser i sum mindreforbruk på 14 %, tilsvarende 404 061 kroner.  

Dalen SFO 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 1 737 499 1 755 023 -17 524 -1,0 % 
Driftsutgifter 223 412 218 000 5 412 2,5 % 
Inntekter -1 688 900 -1 559 000 -129 900 8,3 % 
Netto utgift 272 011 414 023 -142 012 -34,3 % 

Mindreforbruk på 142 012 kroner, som tilsvarer 34,3 % av budsjettet. 

Avviket skyldes i all hovedsak merinntekter fra foreldrebetaling. Det har vært færre barn blant de 
eldste enn antatt som har sluttet i løpet av året. Mindreforbruket tilsvarer ca. fire elevplasser på 
årsbasis.  

Hovinhøgda SFO 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 3 039 152 3 051 363 -12 211 -0,4 % 
Driftsutgifter 211 814 295 000 -83 186 -28,2 % 
Inntekter -2 937 186 -2 896 000 -41 186 1,4 % 
Netto utgift 313 780 450 363 -136 583 -30,3 % 

Mindreforbruk på 136 583 kroner, som tilsvarer 30,3 % av budsjettet. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak større sykelønnsrefusjoner enn budsjettert, mindre vikarbruk 
og mindre utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. 

Riddersand SFO 
Mindreforbruk på 29 708 kroner, som tilsvarer 7 % av budsjettet. Selv om avviket prosentmessig 
er høyt, må avviket kronemessig likevel kunne sies å være tilnærmet i budsjettbalanse.  

Garderåsen SFO 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 3 514 083 3 194 445 319 638 10,0 % 
Driftsutgifter 472 830 504 000 -31 170 -6,2 % 
Inntekter -3 004 876 -2 624 000 -380 876 14,5 % 
Netto utgift 982 037 1 074 445 -92 408 -8,6 % 

Mindreforbruk på 92 408 kroner, som tilsvarer 8,6 % av budsjettet. 

Garderåsen SFOs lønnsutgifter er høyere enn budsjettert. Samtidig er inntektene høyere enn 
budsjettert, foreldrebetalingen er 0,255 mill kroner mer enn budsjettert, i tillegg kommer 
sykelønnsrefusjoner.  
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Hovedårsaken til mindreforbruket er i hovedsak økt antall barn på SFO, samt at færre slutter i 
løpet av SFO-året.  

SFO – felles 
Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 
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2 2  Vo k s eno pp lær i n g  

 Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar er hjemlet i opplæringslova og introduksjonsloven. 

Opplæringslova slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, 
har rett til dette så lenge de ikke har krav på videregående opplæring. 

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må 
gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Rett og plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utvidet fra 300 til 600 timer. Kommunen har plikt 
til å tilby inntil 3 000 timer opplæring totalt til de som har behov for det, og som har rett til gratis 
opplæring. 

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta 
i et heltids introduksjonsprogram. De får introduksjonsstønad for å delta i programmet. 

 Hvordan tjenestene gis   

Fet kommune har inngått et vertskommunesamarbeid med Aurskog- Høland kommune om 
opplæring i norsk/samfunnskunnskap og introduksjonsprogram. Voksne som har rett til 
grunnskoleopplæring får tilbud om dette gjennom voksenopplæring i nabokommuner. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Deltakerne er en sammensatt gruppe. For å ivareta mangfoldet i deltakergruppen blir 
opplæringen organisert i tre spor med ulik tilrettelegging og progresjon, avhengig av deltakernes 
opplæringsbakgrunn og forutsetninger. Vi har relativt få deltakere i spor 1 (deltakere som har lite 
eller ingen skolegang), mange i spor 2 (deltakere som har en del skolegang) og noen i spor 3 
(deltakere med god allmennutdanning). I et kvalifiseringsperspektiv er det erfaringsmessig en 
fordel å ha mange i spor 3 og få i spor 1. At vi har mange i spor 2, kan bety at mange har behov 
for grunnleggende opplæring og veiledning og realkompetansevurdering. 

 Mål for tjenestene  

Formålet ved introordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- 
og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Voksenopplæring skal bidra til vellykket 
integrering, gjennom tett og bredt samarbeid, tidlig avklaring og individuell tilpasning.  

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Skyssutgifter brukere 57 229 94 000 -36 771 -39,1 % 
Kjøp av tjenester 3 573 368 3 012 000 561 368 18,6 % 
Øvrige driftsutgifter 25 992 6 000 19 992 333,2 % 
Statstilskudd -3 311 619 -2 500 000 -811 619 32,5 % 
Øvrige inntelternntekter -5 723 -6 000 277 -4,6 % 
Netto utgift 339 247 606 000 -266 753 -44,0 % 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

Side 98 av 115 

Fet kommunes betaler for sin andel av kostnadene ved voksenopplæringen i Aurskog-Høland. 
Utover tilbudet ved Aurskog-Høland kommune er det kjøpt tjenester (grunnskoleundervisning) 
fra Sørum og Skedsmo kommuner.  

Netto utgifter til voksenopplæring er lavere enn budsjettert. Det er økt bruk av tjenestene, men 
statstilskuddet er også høyere enn budsjettert. Dette er effekten av at det var høye deltakertall i 
introordningen for bosatte i 2015 og 2016. Statstilskuddene er høyest i år to i introordningen.  
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2 3  E i endom s enhe ten  

 Kommunens ansvar  

Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler er sentralt lovverk. Et overordnet krav er at virksomheter og 
eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig 
tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 

 Hvordan tjenestene gis  

Eiendomsenheten skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg, samt utføre 
renhold av størstedelen av bygningsmassen. Enheten gjennomfører også utbyggingsprosjekter av 
kommunens formålsbygg.  

Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjonen. 
Enhetens brukergrupper er kommunale virksomheter, eksterne leietagere og leietagere i de 
kommunale boligene. 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelse i 2017 som kan belyse brukertilfredshet.   

 Mål for tjenestene  

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Det er lagt til rette for å utvide 
åpningstider i svømmehallene i 
forbindelse med de korte 
skoleferiene. 

Målet er delvis nådd. Svømmehallen på Østersund ungdomsskole er 
stengt grunnet planlagt rehabilitering.  
Etter ombyggingen av vannrenseanlegget på Dalen skole har vi i 
henhold til mål kunnet utvide åpningstiden på svømmehall på Dalen 
skole. Når svømmehallen på Østersund skole gjenåpnes høsten 2018 
kan vi utvide åpningstidene.    

Nye renholdsplaner i henhold til NS 
INSTA-800 er utviklet og 
implementert for alle formålsbygg. 

Målet er nådd.  Det er utarbeidet nye rutiner for renhold i 
kommunal bygg.  

Vedlikeholdsplaner er utviklet og tatt 
i bruk for alle formålsbygg. 

Målet er delvis nådd. Utarbeidelse av planverket har tatt lenger tid 
enn planlagt grunnet endringer i bemanningen og perioder med 
konstituering i roller. 

Ansatte, elever og barn i 
barnehagene har lokaler og fysiske 
arbeidsforhold som er godkjent i 
forhold til HMS, miljørettet helsevern 
og arbeidstilsynets krav. 

Målet er delvis nådd. Det jobbes aktivt med å lukke avvikene som 
ble avdekket i inneklimarapporten.  
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 Økonomi 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

EIENDOMSFORVALTNING 2 690 794 2 903 096 -212 302 -7,3 % 
RENHOLDSTJENESTEN 14 525 489 14 908 606 -383 117 -2,6 % 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 15 307 828 14 484 815 823 013 5,7 % 
BOLIGSTIFTELSENE - TILSKUDD 542 000 540 000 2 000 0,4 % 
FET ARENA AS -104 755 413 000 -517 755 -125,4 % 
Netto utgift 32 961 355 33 249 517 -288 162 -0,9 % 

Ved 1. tertial meldte eiendomsenheten ikke om avvik for den ordinære driften, men om en rekke 
tilleggsbehov/konkrete tiltak som var oppstått. Det ble bevilget 711 000 kroner til en rekke av 
disse tiltakene. 

Ved 2. tertial meldte enheten om en rekke ulike mer- og mindreforbruk. Det var antatt at disse 
tilsammen ville resultere i at enheten ikke ville ha avvik ved årets utløp. Enhetens ramme ble 
vedtatt nedjustert med netto på 330 000 kroner, som en følge av overføring av 580 000 kroner til 
rådmannskontoret for stilling som beredsskapssjef, samt økt driftstilskudd til Fet IL for 
Fedrelandet kunstgressbane med 250 000 kroner.  

Eiendomsforvaltning 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 1 736 527 2 400 096 -663 569 -27,6 % 
Driftsutgifter 1 283 208 830 000 453 208 54,6 % 
Inntekter -328 941 -327 000 -1 941 0,6 % 

Netto utgift 2 690 794 2 903 096 -212 302 -7,3 % 

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca 0,212 mill kroner, 7,3 % av budsjettet.  

Mindreforbrukes skyldes udisponert lønnsmidler i stilling som enhetsleder som ikke ble besatt i 
2017. Noe av de udisponerte midler ble benyttet til ekstern konsulentbistand. 

Renholdstjenesten 
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 13 463 219 13 050 606 412 613 3,2 % 

Driftsutgifter 2 389 519 2 410 000 -20 481 -0,8 % 

Inntekter -1 327 250 -552 000 -775 250 140,4 % 

Netto utgift 14 525 489 14 908 606 -383 117 -2,6 % 

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 0,383 mill kroner, 2,6 % av budsjettet.  

Merinntekter skyldes i hovedsak at sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er høyere en 
budsjettert.  

Drift og vedlikehold  
Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 4 427 603 4 102 815 324 788 7,9 % 
Driftsutgifter 22 722 927 21 495 000 1 227 927 5,7 % 
Inntekter -11 842 702 -11 113 000 -729 702 6,6 % 
Netto utgift 15 307 828 14 484 815 823 013 5,7 % 

Regnskap viser merforbruk på ca 0,823 mill kroner, 5,7 % av budsjettet. Regnskapet viser avvik 
på flere arter. Noen enkeltfaktorer kan trekkes frem: 
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Utgifter til fyringsolje ble høyere enn antatt, med et samlet merforbruk på 0,390 mill kroner. 
Merforbruket skyldes i hovedsak at det måtte benytte oljefyring til oppvarming av Østersund 
ungdomsskole da jordvarmeanlegget ble ødelagt i forbindelse med oppføring av Fet Arena.  

Kostander for snørydding og strøing på kommunale plasser har et merforbruk på ca 0,340 mill 
kroner.  

På budsjett for elektriske arbeider er det et merforbruk på ca 0,670 mill kroner. Merforbruket 
skyldes utbedringer av feil og oppgradering på eksisterende el-anlegg ut over det som er 
budsjettert. Det har også påløpt en uforutsett kostnad i forbindelse med at Dalen IL skiftet 
kunstgressdekke. Det ble avdekket feil på lysanlegg som opplyser banedekket og skolegården. Da 
disse lyskildene er med å belyse skolegården har Fet kommune forpliktet seg til å være med å 
dekke deler av kostnaden på utbedringer av el-anlegget. Kostnader for utbedringer utgjør 0,150 
mill kroner av merforbruket.   

Boligstiftelsene – tilskudd 
Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 

Fet Arena AS 
Det var i 2017 budsjettert med husleie for bruk av Eika Fet Arena for Østersund ungdomsskole 
med ½-årseffekt. Bygget var ferdigstilt i starten av november, slik at utbetalt husleie er vesentlig 
lavere enn budsjettert. 
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2 4  Ve i  o g  pa r k ,  v a nn  o g  a v l øp  

 Kommunens ansvar  

Virksomheten er omfattet av mange lover, men de vesentligste er veglova, forurensningsloven og 
vass- og avløpsanleggslova.  

 Hvordan tjenestene gis   

Enheten Kommunalteknikk har ansvar for investering, drift og vedlikehold på områdene vann- 
og avløpsledningsnett, avløpsrenseanlegg og -pumpestasjoner, vei, veilys, trafikksikring, 
friluftsområder, badeplasser og parker. I tillegg har enheten ansvar for flere kommunale dammer 
som er omfattet av damsikkerhetsforskriften. Enheten er forvaltningsmyndighet innen sitt 
område. 

Flere oppgaver løses av interkommunale selskaper. Disse er: 

 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 

 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) 

 Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA) 

 Kvalitet  i  tjenestene  

Det har ikke vært gjennomført noen innbyggerundersøkelse de senere år. 

 Mål for tjenestene  

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Har et godt etablert turveinett og et mangfold i 
arenaer for rekreasjon og fysisk aktivitet. 

Stasjonsstranda er delvis ferdigstilt. 

Heiadammen og tilhørende P-plass er ferdigstilt. 
Hvaltjerndammen vil i løpet av året bli klassifisert av AEV. 
Deretter vil tiltak og tilskuddsmuligheter bli utredet. 

Det er enkelt å innhente informasjon man 
trenger fra de tekniske tjenestene, og å komme 
i kontakt gjennom mange ulike kanaler.  

Legger fortløpende inn relevant informasjon på Facebook 
og nettsidene. 

Kommunalteknikk er en merkevare som 
assosieres med levering av trygge og stabile VA-
tjenester. 

Legger fortløpende inn relevant informasjon på Facebook 
og nettsidene. 

Alt avløpsvann skal leveres til MIRA IKS. Samarbeid med Dalen vannverk og NRV IKS er startet. Vil 
sikre tilkopling av Dalen renseanlegg innen fristen i 2021. 

Det er etablert gjensidig reservevannsløsning 
for NRV gjennom samarbeid med Oslo og 
Ullensaker. 

Nettmodellen er under utarbeidelse for alle 
eierkommunene til NRV. Ferdigstilles i uke 19 - 2018. 
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 Økonomi -  vei  og park  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter 4 220 445 4 255 986 -35 541 -0,8 % 

IT-systemer 220 279 5 000 215 279 4305,6 % 

Bilhold 841 607 606 000 235 607 38,9 % 

Vedlikeholdsutgifter 3 384 721 3 211 000 173 721 5,4 % 

Øvrige driftsutgifter 2 505 653 2 486 000 19 653 0,8 % 

Inntekter -1 526 085 -1 468 000 -58 085 4,0 % 

Netto utgift 9 646 619 9 095 986 550 633 6,1 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 

VEIER 7 967 349 7 421 832 545 517 7,4 % 

PARK 1 679 270 1 674 154 5 116 0,3 % 

Netto utgift 9 646 619 9 095 986 550 633 6,1 % 

Netto utgifter til vei og park viser et merforbruk på 550 633 kroner, noe som er 6,1 % høyere enn 
budsjettert. Avviket kan forklares med høyere utgifter til reparasjoner på kjøretøy, 
drivstoffutgifter og veilys (strøm og drift). Utgifter til programvare (IT) og vedlikehold av dette 
har vært høy.  

Vintervedlikeholdet har medført mye strøing i tillegg til ordinær brøyting. 

Enheten har også høyere inntekter enn budsjettert. Dette er inntekter fra gjennomføring av 
prosjekter hvor ansatte på vei har arbeidet med VA-prosjekter eller eiendom. Salgsinntekter er ca 
0,197 mill kroner høyere enn forventet. 

 Gebyrområdene vann, avløp, sept ik og 
renovasjon 

Det vises til note 24 i kapittel «Regnskap og noter». 

Selvkostområde vann 
 

Budsjett 2017, 
fond 1 

Regnskap 2017, 
fond 1 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 2016 

Årsgebyrer -12 599 000 -12 015 602 583 398 -11 871 555 
Tilknytningsgebyrer -645 000 -552 513 92 487 -1 545 177 
Sum gebyrinntekter -13 244 000 -12 568 115 675 885 -13 416 732 
Direkte kostnader, kjerneprodukt 10 540 000 10 769 163 229 163 10 755 490 
Indirekte kostnader 465 000 461 462 -3 538 444 901 
Kapitalkostnader, renter 1 541 000 1 531 683 -9 317 1 201 987 
Kapitalkostnader, avskrivninger 2 400 000 2 399 964 -36 2 290 634 
Andre inntekter -1 000 -112 993 -111 993 -17 491 
Sum gebyrgrunnlag 14 945 000 15 049 279 104 279 14 675 521 
-/+Overskudd/underskudd 1 701 000 2 481 164 780 164 1 258 790 
Disponering til/fra bundet selvkostfond -1 701 000 -2 517 093 -816 093 -1 258 790 
Korr., for lite brukt av fond i 2016   35 929 35 929   
Årets dekningsgrad, selvkostandel -88,6 % -83,5 %   -91,4 % 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   1,68 % 
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Budsjettet, kapitalutgifter og bruk/avsetning fond er justert i k.sak 68/17. 

 
Budsjett 2017, 

fond 2 
Regnskap 2017, 

fond 2 
Budsjett- 

avvik 

Sum kostnader 0 0 0 
Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 0 0 
Netto kostnad 0 0 0 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   

Budsjettet, kapitalutgifter og bruk/avsetning fond er justert i k.sak 68/17. 

Selvkostfond VANN - endring i 2017 Selvkostfond 1 Selvkostfond 2 

Selvkostfond pr. 01.01.17 -3 915 771 -5 209 650 
-/+ Korr. bruk fond 2016, tilbakeføres drift 35 929 0 
-/+ avsetning/bruk av fond 2 481 164 0 
-/+ overskudd/underskudd 0 0 
-/+ renteinnt./-utg. av fond -51 949 -103 151 
Selvkostfond pr. 31.12.17 -1 450 626 -5 312 801 

Fond 1 er det ordinære selvkostfondet som benyttes til saldering av over- og underskudd i driften 
på selvkostområdet. Selvkostområdet oppnådde i 2017 et underskudd på kr 2 481 164 mot et 
budsjettert underskudd på kr 1 701 000. I all hovedsak kan det svekkede resultatet tilskrives 
høyere driftskostnader enn budsjettert, samtidig som at årsgebyrene og tilknytningsgebyrene ble 
lavere enn budsjettert. 

Underskuddet i den ordinære driften fra 2017 er i sin helhet belastet fondet, samt renter er i sin 
helhet tilført fondet som per 31.12.2017 er kr 1 450 626. 

Kommunen fikk tilbakebetalt 6,608 mill kroner fra NRV AS i 2014. Kommunestyret vedtok i sak 
59/14 at midler fra NRV AS skal avsettes på bundet driftsfond - fond 2 - og disponeres til 
vannformål etter følgende retningslinjer:  

a) Fondets maksimale tidshorisont er 15 år.  
b) Midlene kan brukes til drifts- og investeringsformål på eksisterende 

vannforsyningsanlegg.  
c) Fondet skal renteberegnes etter tilsvarende regler som et selvkostfond.  

 

Det er ikke disponert til investering fra fondet i 2017.  Etter avsetning av renter er fondet pr. 
31.12.2017 kr 5 312 801. 
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Selvkostområde avløp 
 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Årsgebyrer -25 470 000 -25 585 450 -115 450 -22 908 601 
Tilknytningsgebyrer -785 000 -916 693 -131 693 -2 016 149 
Sum gebyrinntekter -26 255 000 -26 502 143 -247 143 -24 924 750 
Direkte kostnader, kjerneprodukt 26 317 000 27 299 478 982 478 19 392 796 
Indirekte kostnader 618 000 610 735 -7 265 587 866 
Kapitalkostnader, renter 1 864 000 1 854 508 -9 492 1 454 487 
Kapitalkostnader, avskrivninger 5 881 000 5 880 597 -403 6 203 762 
Andre inntekter 0 -148 356 -148 356 -773 679 
Sum gebyrgrunnlag 34 680 000 35 496 963 816 963 26 865 231 
-/+Overskudd/underskudd 8 425 000 8 994 820 569 820 1 940 481 
Disponering til/fra bundet selvkostfond -8 425 000 -9 060 504 -635 504 -1 940 481 
Korr., for lite brukt av fond i 2016   65 684 65 684   
Årets dekningsgrad, selvkostandel -75,7 % -74,7 %   -92,8 % 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   1,68 % 

 

Selvkostfond AVLØP - endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 -14 191 501 

-/+ Korr. bruk fond 2016, tilbakeføres drift 65 684 

-/+ avsetning/bruk av fond 8 994 820 

-/+ overskudd/underskudd 0 

-/+ renteinnt./-utg. av fond -190 078 

Selvkostfond pr. 31.12.17 -5 321 075 

Budsjettet, kapitalutgifter og bruk/avsetning fond er justert i k.sak 68/17. 

Selvkostfond avløp er det ordinære selvkostfondet som benyttes til saldering av over- og 
underskudd i driften på selvkostområdet. Selvkostområdet oppnådde i 2017 et underskudd på kr 
8 994 820 mot et budsjettert underskudd på kr 8 425 000.  

I all hovedsak kan det svekkede resultatet tilskrives økte utgifter tilknyttet Dalen renseanlegg. 
MIRA IKS overtok ansvaret for driften av Dalen RA fra 1.5.17. Underskuddet i den ordinære 
driften fra 2017 er belastet fondet, samt renter er i sin helhet tilført fondet som per 31.12.2017 er 
kr 5 321 075.  
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Selvkostområde septik 
 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Årsgebyrer -1 299 000 -1 264 178 34 822 -1 295 006 
Sum gebyrinntekter -1 299 000 -1 264 178 34 822 -1 295 006 
Direkte kostnader, kjerneprodukt 1 220 000 1 179 581 -40 419 1 171 846 
Indirekte kostnader 77 000 74 737 -2 263 71 693 
Kapitalkostnader, renter 1 000 428 -572 334 
Kapitalkostnader, avskrivninger 1 000 1 991 991 1 428 
Andre inntekter 0 -364 -365 -4 980 
Sum gebyrgrunnlag 1 299 000 1 256 373 -42 628 1 240 321 
-/+Overskudd/underskudd 0 -7 805 -7 806 -54 685 
Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 7 780 7 780 20 343 
Korr., for mye brukt av fond i 2016   25 25   
Årets dekningsgrad, selvkostandel -100,0 % -100,6 %   -104,4 % 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   1,68 % 

 

Selvkostområde SEPTIK - endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 -20 225 

-/+ Korr. bruk fond 2016, tilbakeføres drift 25 

-/+ avsetning/bruk av fond -7 805 

-/+ overskudd/underskudd   

-/+ renteinnt./-utg. av fond -477 

Selvkostfond pr. 31.12.17 -28 482 

Selvkostfond septik er det ordinære selvkostfondet som benyttes til saldering av over- og 
underskudd i driften på selvkostområdet. Selvkostområdet oppnådde i 2017 et overskudd på      
kr 7 805 mot et budsjettert overskudd på kr 0. Overskuddet i den ordinære driften fra 2017 er 
tilført fondet, samt renter er i sin helhet tilført fondet som per 31.12.2017 er kr 28 482. 

Selvkostområde renovasjon 
 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Årsgebyrer -12 200 000 -12 210 442 -10 442 -11 525 120 
Sum gebyrinntekter -12 200 000 -12 210 442 -10 442 -11 525 120 
Direkte kostnader, kjerneprodukt 12 788 000 12 784 255 -3 745 10 637 847 
Indirekte kostnader 127 000 124 768 -2 232 119 911 
Kapitalkostnader, renter 1 000 632 -368 519 
Kapitalkostnader, avskrivninger 1 000 2 248 1 248 1 830 
Andre inntekter 0 -716 -716 0 
Sum gebyrgrunnlag 12 917 000 12 911 187 -5 813 10 760 107 
-/+Overskudd/underskudd 717 000 700 745 -16 255 -765 013 
Disponering til/fra bundet selvkostfond -717 000 -700 765 16 235 519 
Korr., for lite brukt av fond i 2016   20 20   
Årets dekningsgrad, selvkostandel -94,4 % -94,6 %   -107,1 % 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   1,68 % 
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Selvkostområde RENOVASJON - endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 -973 276 

-/+ korr. bruk fond 2016, tilbakeføres drift 20 

-/+ avsetning/bruk av fond 700 745 

-/+ overskudd/underskudd 0 

-/+ renteinnt./-utg. av fond -12 333 

Selvkostfond pr. 31.12.17 -284 844 

Selvkostfond renovasjon er det ordinære selvkostfondet som benyttes til saldering av over- og 
underskudd i driften på selvkostområdet. Selvkostområdet oppnådde i 2017 et underskudd på kr 
700 745 mot et budsjettert underskudd på kr 717 000. Underskuddet i den ordinære driften fra 
2017 er belastet fondet, samt renter er i sin helhet tilført fondet som per 31.12.2017 er kr 284 
844. 
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2 5  Sa m funn  og  m i l j ø  

 Kommunens ansvar  

Flere lover og forskrifter regulerer området. Viktigst er plan- og bygningsloven med forskrifter. 
Formålene er særlig å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at 
byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen, og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig med blant 
annet muligheter for medvirkning. Dessuten skal det tas hensyn til universell utforming, barn og 
unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private, og på hva 
eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan 
også ha betydning, for eksempel veglova, forurensningsloven og naturmangfoldloven. 

 Hvordan tjenestene gis   

Samfunn og næring er en forvaltningsenhet som skal ivareta og løse kommunens oppgaver innen 
arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, næringsutvikling, kart- og 
oppmålingstjenester. Enheten behandler og saker knyttet til næringsspørsmål, herunder 
skjenkebevillinger, og behandler søknader om støtte fra Næringsfondet. 

Enheten er inndelt i 4 fagavdelinger:

Geodata 

 Utfører kartforretninger og utsteder 
målebrev 

 Foretar seksjoneringer og utfører 
delingsforretninger 

 Opprettholder fastmerkenettet 

 Utvikler og forvalter kommunens 
grunnkart (FKB-data) 

 Produserer og vedlikeholder kartverk og 
register for grunneiendommer 
(Matrikkelen) 

 Vedlikeholder og utvikler kartportaler 
for intranett og Internett 

 Fastsetter veinavn og adressering 

Byggesak 

 Forvaltning av plan- og bygningsloven 

 Utfører veiledningsarbeid knyttet til 
plan- og bygningsloven 

 Behandler byggesaker og 
seksjoneringssaker iht. plan- og 
bygningsloven 

 Vedlikeholder register for adresser og 
bygninger (Matrikkelen) 

Plan 

 Forvaltning av plan- og bygningsloven 

 Behandler og utarbeider 
reguleringsplaner 

 Utarbeider kommunedelplaner 

 Rullerer kommuneplanens arealdel 

 Vedlikeholder og utvikler 
reguleringsplanarkivet 

Landbruk og miljø 

 Forvaltning av jordloven og relaterte 
forskrifter  

 Landbruksforvaltning og bistand til 
kommunens gårdbrukere 

 Drift av Fet Kommuneskoger 

 Vilt- og fiskeforvaltning  

 Behandling av saker knyttet til natur og 
miljø 

 Veterinærvakt. Fet er vertskommune for 
3 kommuner 
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 Kvalitet  i  tjenestene  

Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelse i 2017 som kan belyse brukertilfredshet.   

 Mål for tjenestene  

Mål  Vurdering av måloppnåelse 

Fortsatt god tilgjengelighet overfor publikum og tilby 
gode og tilpassede tjenester av høy kvalitet 
 

Målene for 2017 er nådd. Tilgjengeligheten er god og 
enheten oppdaterer jevnlig informasjon på 
hjemmesidene. Mye av dette skjer automatisk ved 
hjelp av nasjonale tjenestekataloger kommunen 
abonnerer på. Brukervennligheten og oversikten til 
kommunens hjemmesider kan imidlertid bli mye 
bedre, og dette vil ha fokus inn i arbeidet med å bygge 
ny kommune. 

Bedre informasjonsflyt mellom de tekniske enhetene Målet er nådd for enheten. Kontaktinformasjon med 
bilde for alle ansatte i enheten er tilgjengelig på 
Intranettet. Det er etablert en møtestruktur for et mer 
helhetlig og forpliktende samarbeid og informasjons-
utveksling mellom de tekniske enhetene 

Vassdragene i kommunen skal ha god vannkvalitet Målet er nådd for enheten. Orienteringer er utført og 
tiltakene følges opp av enheten. 

 Økonomi  

Fordelt slik Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
Lønnsutgifter 10 633 225 10 568 752 64 473 0,6 % 
Driftsutgifter 4 201 344 3 617 000 584 344 16,2 % 
Salgsinntekter -5 115 397 -3 938 000 -1 177 397 29,9 % 
Øvrige inntekter -2 373 353 -2 196 000 -177 353 8,1 % 
Netto utgift 7 345 820 8 051 752 -705 932 -8,8 % 

 

Fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
NÆRINGSUTVIKLING 346 047 411 000 -64 953 -15,8 % 
FESTETOMTER -31 789 -29 000 -2 789 9,6 % 
SAMFUNN OG NÆRING 1 065 386 1 091 665 -26 279 -2,4 % 
FET KOMMUNESKOGER -125 328 26 566 -151 894 -571,8 % 
LANDBRUK 898 349 921 975 -23 626 -2,6 % 
VETERINÆRVAKT 85 0 85 - 
PLAN, BYGGESAK OG GEODATA 4 925 541 5 437 799 -512 258 -9,4 % 
VILT- OG FISKENEMDA 267 530 191 747 75 783 39,5 % 
Netto utgift 7 345 820 8 051 752 -705 932 -8,8 % 

Ved 2. tertial ble det meldt om mulige merinntekter på 200 000 kroner, men anslaget var usikkert. 
Enhetens ramme ble ikke justert. 

Samfunn og næring sitt regnskap viser et mindre forbruk i forhold til budsjettert på 705 932 
kroner, som utgjør 8,8 % av budsjettet. Overskuddet skyldes mindreutgifter og merinntekter på 
flere budsjettområder (primært plan og geodata) – med unntak av regnskapet til Vilt- og 
fiskenemda, som viser et merforbruk på 75 783 kr. Det er tidligere bedt om mer penger til 
budsjettet for Vilt- og fiskenemda, da regnskapene over tid har vist er merforbruk, og det har vist 
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seg vanskelig å kutte i kostnadene. Tjenestene driftes kostnadseffektivt per i dag og et kutt vil 
direkte berøre lovpålagte oppgaver, ved at de fjernes helt eller delvis. 

 Gebyrområdene Matrikkelloven og Plan -  og 
bygningsloven  

Det vises til note 24 i kapittel «Regnskap og noter». 

Oversiktene nedenfor viser at inntektene på selvkostområdene ikke er tilstrekkelig til å dekke inn 
reelle utgifter. Totalt viser oppstillingen at 16 994 526 kroner foreløpig er finansiert over 
kommunens driftsregnskap. Dersom gebyrområdene på et senere tidspunkt viser merinntekter, 
vil disse kunne tas til inntekt av Fet kommune og redusere det negative selvkostfondet. Det er pt 
ikke noe som tilsier at det vil kunne skje. 

Nivået på gebyrinntektene innen selvkostområdet er politisk bestemt. Det vurderes imidlertid 
som en stor fordel å holde gebyrene på et relativt stabilt nivå, slik at den økonomiske terskelen 
for blant annet å regulere ikke blir for stor for den enkelte. 

Plansaksbehandling – selvkostområde 

Plansakbehandling Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Gebyrer -390 000 -1 104 737 -714 737 -1 131 156 

Sum gebyrinntekter -390 000 -1 104 737 -714 737 -1 131 156 

Kjerneprodukt 1 283 682 1 256 818 -26 864 1 328 947 

Indirekte kostnader 78 770 91 457 12 687 88 567 

Kapitalkostnader, renter 0 0 0 0 
Kapitalkostnader, avskrivninger 0 0 0 0 
Andre inntekter -20 222 -15 124 5 098 -25 652 

Sum gebyrgrunnlag 1 342 230 1 333 151 -9 079 1 391 863      

-/+ Over-/underskudd 952 230 228 414 -723 816 260 707 
Disponering til / fra bundet selvkostfond 0 0 0 0      

Årets dekningsgrad -29,1 % -82,9 %   -81,3 % 

Benyttet kalkylerente         

 

Selvkostfond endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 6 699 006 

-/+ avsetning/bruk av fond 0 

-/+ overskudd/underskudd 228 414 

-/+ renteinnt./-utg. av fond 0 

Selvkostfond pr. 31.12.17 6 927 420 

Underskudd er foreløpig dekket over kommunens driftsregnskap.  

Regnskapet viser at planavdelingen tok inn 1 104 737 kr i gebyrinntekter i 2017. Dette var langt 
bedre enn budsjettert (390 000 kr.). Likevel viser tabellen under at det negative selvkostfondet 
økte med 228 414 kr. fra 1.1.17 til 31.12.17. Nivået på gebyrinntektene innen selvkostområdet er 
politisk bestemt. Det vurderes imidlertid som en stor fordel å holde gebyrene på et relativt stabilt 
nivå, slik at den økonomiske terskelen for blant annet å regulere ikke blir for stor for den enkelte. 
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Byggesaksbehandling – selvkostområde 
 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Gebyrer -1 720 000 -1 246 839 473 161 -2 047 920 

Sum gebyrinntekter -1 720 000 -1 246 839 473 161 -2 047 920 

Kjerneprodukt 2 413 203 2 394 806 -18 397 2 330 981 

Indirekte kostnader 169 659 196 984 27 325 190 760 

Kapitalkostnader, renter 5 000 7 651 2 651 3 424 
Kapitalkostnader, avskrivninger 70 000 121 125 51 125 65 629 
Andre inntekter -19 871 -66 715 -46 844 -53 159 

Sum gebyrgrunnlag 2 637 991 2 653 851 15 860 2 537 635      

-/+ Over-/underskudd 917 991 1 407 013 489 022 489 715 
Disponering til / fra bundet selvkostfond 0 0 0 0      

Årets dekningsgrad -65,2 % -47,0 %   -80,7 % 

Benyttet kalkylerente         

 

Selvkostfond endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 1 695 781 

-/+ avsetning/bruk av fond 0 

-/+ overskudd/underskudd 1 407 013 

-/+ renteinnt./-utg. av fond 0 

Selvkostfond pr. 31.12.17 3 102 794 

Underskudd er foreløpig dekket over kommunens driftsregnskap.  

Byggesaksavdelingen merket en markant nedgang i gebyrinntektene for 2017. Dette fulgte en 
trend som allerede startet i 2016, og som var delvis forventet som følge av endringer i 
byggesaksforskriften. Endringene medfører at flere tiltak ikke lenger er søknadspliktige og 
dermed heller ikke gebyrbelagt. Likevel opplever byggesaksavdelingen et stor pågang i saker som 
gjelder ulovlighetsoppfølging. Dette er tidkrevende saker å jobbe med. Dette kompenseres noe 
ved at det kreves inn ekstra gebyrer for søknader som sendes inn i etterkant. 

Kart og oppmåling – selvkostområde 
 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett- 
avvik 

Regnskap 
2016 

Gebyrer -761 000 -1 128 120 -367 120 -1 173 072 
Sum gebyrinntekter -761 000 -1 128 120 -367 120 -1 173 072 
Kjerneprodukt 2 400 460 2 469 191 68 731 2 453 442 
Indirekte kostnader 160 570 186 432 25 861 180 541 
Kapitalkostnader, renter 5 000 7 651 2 651 3 424 
Kapitalkostnader, avskrivninger 70 000 121 125 51 125 65 629 
Andre inntekter -496 000 -454 627 41 373 -567 122 
Sum gebyrgrunnlag 2 140 031 2 329 772 189 742 2 135 914      

-/+ Over-/underskudd 1 379 031 1 201 652 -177 378 962 842 
Disponering til / fra bundet selvkostfond 0 0 0 0      

Årets dekningsgrad -35,6 % -48,4 %   -54,9 % 
Benyttet kalkylerente         
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Selvkostfond endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 5 762 660 

-/+ avsetning/bruk av fond 0 

-/+ overskudd/underskudd 1 201 652 

-/+ renteinnt./-utg. av fond 0 

Selvkostfond pr. 31.12.17 6 964 312 

Underskudd er foreløpig dekket over kommunens driftsregnskap.  

Geodata avdelingen tok inn 1 128 120 kr i gebyrinntekter i 2017. Dette var vesentlig mer enn 
budsjettert. De reelle kostnadene som er bakt inn i selvkostfondet er imidlertid høyere, og det 
negative selvkostfondet økte med 1,2 mill kr til 6 964 312 kr ved utgangen av fjoråret. 

Tradisjonelt varierer gebyrinntektene for selvkostområdet fra år til år, men det oppfattes likevel 
som mest hensiktsmessig å holde gebyrsatsene relativt stabile med moderate økninger fra år til år. 
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2 6  N RB R  I K S  

 Kommunens ansvar  

Jamfør brann- og eksplosjonsvernloven skal kommunen sørge for etablering og drift av et 
brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en 
effektiv og sikker måte. Jamfør forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 1-3 
kan kommunen oppfylle sine plikter ved avtale med annen kommune, virksomhet eller liknende. 

 Hvordan tjenesten gis  

Fet kommune ivaretar sitt ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven ved eierskap i NRBR IKS 
(Nedre Romerike Brann- og redningsvesen). NRBR eies av 7 kommuner på Nedre Romerike.  

 Økonomi  

Fordelt på tjeneste Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % 
FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER 1 126 366 1 107 000 19 366          1,7 %  
BEREDSKAP MOT BRANNER OG ULYKKER 6 339 954 6 335 000 4 954 0,1 %  
Netto utgift 7 466 320 7 442 000 24 320          0,3 %  

Ved 1.tertial vedtok kommunestyret å nedjustere rammen for budsjettområdet med tilsammen  
397 000 kroner som en følge av at selskapets representantskap vedtok en lavere budsjettramme 
for selskapet, samt at mindreforbruk fra 2016 skulle tilbakebetales til eierne. 

Det er ingen avvik å bemerke ved årets slutt. 

 Gebyrområde Fei ing  

Det vises til note 24 i kapittel «Regnskap og noter». 

 
Budsjett 

2017 
Regnskap 

2017 
Budsjett- 

avvik 
Regnskap 

2016 

Årsgebyrer  -1 642 000 -1 621 450 20 550 -1 556 718 
Sum gebyrinntekter -1 642 000 -1 621 450 20 550 -1 556 718 
Direkte kostnader, kjerneprodukt 1 671 000 1 669 075 -1 925 1 595 980 
Indirekte kostnader 57 000 57 009 9 51 571 
Andre inntekter 0 -51 705 -51 704 -91 034 
Sum gebyrgrunnlag 1 728 000 1 674 379 -53 620 1 556 517 
-/+Overskudd/underskudd 86 000 52 929 -33 070 -201 
Disponering til/fra bundet selvkostfond -86 000 -52 929 33 070 201 
          
Årets dekningsgrad, selvkostandel -95,0 % -96,8 %   -100,0 % 
Benyttet kalkylerente 2,00 % 1,98 %   1,68 % 
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Selvkostfond FEIING - endring i 2017   

Selvkostfond pr. 01.01.17 -523 358 

-/+ avsetning/bruk av fond 52 929 

-/+ overskudd/underskudd 0 

-/+ renteinnt./-utg. av fond -9 838 

Selvkostfond pr. 31.12.17 -480 266 

 
Selvkostfond feiing er det ordinære selvkostfondet som benyttes til saldering av over- og 
underskudd i driften på selvkostområdet. 

For 2017 var det budsjettert et underskudd/bruk av fond på 86 000 kroner, mens 
regnskapsresultatet ble et underskudd på 52 929 kroner. Gebyrinntektene ble noe lavere enn 
budsjettert. Tilbakebetaling av overskudd på selvkostområdet feiing i NRBR IKS i 2016 ble 
inntektsført i 2017, noe som resulterte i en ubudsjettert inntekt på 51 705 kroner. 

   



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Fet kommunes årsrapport og årsberetning 2017

 

Side 115 av 115 

 

 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Regnskap 2017 med noter

 
 
  

- sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet  

 

Regnskap 2017 - med noter 
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1  I n n l edn i n g  

Regler om årsregnskap og årsberetning følger av Kommunelovens § 48, forskrift om årsregnskap 
og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner samt diverse kommunale 
regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).  
 
På de følgende sidene presenteres regnskapstall for 2017. Regnskapet presenteres i form av 
obligatoriske oversikter og noter som er utformet i Fet kommune. I tillegg til regnskapstall 2017 
viser oversiktene tall for opprinnelig og justert budsjett 2017, samt regnskap 2016. 
Balanseoversikten viser kun regnskapsførte tall. 
 
Økonomisk oversikt driftsregnskap (obligatorisk) viser alle inntekter og utgifter i 
driftsregnskapet. Inntekter og utgifter er gruppert ut fra art/type inntekt eller utgift. Brutto 
driftsresultat er resultatet av kommunens ordinære drift før finansieringstransaksjoner og netto 
driftsresultat er resultat etter finansposter. 
 
Økonomisk oversikt investeringsregnskap (obligatorisk) viser investeringsinntekter, 
investeringsutgifter - samt finansieringstransaksjoner. Oversikten er todelt der første del viser 
finansieringsbehovet – inntekter og utgifter knyttet til investeringer, samt eksterne 
finansieringstransaksjoner til utbetaling og interne til avsetninger. Andre del viser finansieringen 
av finansieringsbehov i del 1.  
 
Balanse (obligatorisk) er en oversikt over kommunens eiendeler (omløpsmidler og 
anleggsmidler), egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld. 
 
Regnskapsskjema 1A – drift (obligatorisk) viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger 
som ikke knytter seg til bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på kommunens innlån, 
avsetninger som ikke knytter seg til bestemte formål og overføring til finansering av årets 
investeringer.  
Skjemaet viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og anvendelse av 
tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk.  
Nettoen av postene i regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp som 
står til disposisjon for drift av tjenesteområdene i kommunen. 
 
Regnskapsskjema 1B – drift (obligatorisk) viser hvor mye som er disponert til drift av 
tjenesteområdene i kommunen. Kommunen står fritt med hensyn til hvilken detaljeringsgrad som 
skal brukes i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Kommunen avgjør også selv om 
tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i budsjettet gitt en nettoramme 
til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til tjenesteområdet. Differansen 
mellom «til fordeling drift» i regnskapsskjema 1A og «sum fordelt til drift» fra regnskapsskjema 
1B utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk. 
 
Regnskapsskjema 2A – investering (obligatorisk) viser oversikt over totale utgifter 
investeringsregnskapet og hvordan disse er finansiert. 
 
Regnskapsskjema 2B – investering (obligatorisk) viser investeringer i anleggsmidler fordelt pr. 
tjenesteområde i kommunen. 
 
Noter skal gi opplysninger om vesentlige forhold som er nødvendige for å bedømme og få et 
fullstendig og utfyllende bilde av kommunens resultat og stilling ved årsskiftet. En rekke av 
notene er pliktige etter gjeldende regler. 
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2  Ho vedo ve r s i k t e r  

2.1  Økonomisk oversikt  –  dr i ft  

 Note 
Regnskap 

2017 
Reg. 

budsjett 2017 
Opprinnelig 
budsjett 2017 

Regnskap 
2016 

Driftsinntekter      

Brukerbetalinger 5 32 392 010 32 908 100 34 598 000 33 385 696 

Andre salgs- og leieinntekter 5 70 794 164 69 303 600 69 318 000 69 918 129 

Overføringer med krav til motytelse 5 92 431 758 75 443 900 69 255 800 83 869 320 

Rammetilskudd  252 931 588 253 461 000 246 114 000 232 093 365 

Andre statlige overføringer  14 567 613 15 222 000 14 661 000 12 762 395 

Andre overføringer  5 874 764 5 847 000 713 000 6 390 267 

Skatt på inntekt og formue  336 499 068 329 720 000 329 854 000 325 798 984 

Eiendomsskatt  20 412 830 20 350 000 19 100 000 18 510 542 

Andre direkte og indirekte skatter  113 964 114 000 114 000 113 964 

Sum driftsinntekter  826 017 758 802 369 600 783 727 800 782 842 661 

      

Driftsutgifter      

Lønnsutgifter 6 387 959 684 378 129 985 374 318 000 367 034 713 

Sosiale utgifter 6 106 748 275 108 719 866 108 465 500 99 950 311 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  88 539 575 75 797 143 72 633 300 86 873 311 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  150 002 242 151 630 900 148 237 000 124 068 857 

Overføringer  43 800 720 42 730 370 36 567 000 42 718 381 

Avskrivninger 12 36 421 827 36 557 123 37 347 000 35 399 480 

Fordelte utgifter  -5 222 399 -3 673 800 -3 710 000 -4 318 412 

Sum driftsutgifter  808 249 924 789 891 587 773 857 800 751 726 641 

      

Brutto driftsresultat  17 767 834 12 478 013 9 870 000 31 116 019 

      

Finansinntekter      

Renteinntekter og utbytte 8 3 373 510 3 200 000 3 386 000 5 307 022 

Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 13 49 289 76 000 76 000 86 929 

Sum eksterne finansinntekter  3 422 799 3 276 000 3 462 000 5 393 952 

      

Finansutgifter      

Renteutgifter og låneomkostninger 8 18 197 881 17 949 000 21 297 000 18 492 640 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  0 0 0 0 

Avdrag på lån 8 26 500 000 26 500 000 26 500 000 26 099 724 

Utlån 13 99 314 259 000 259 000 296 038 

Sum eksterne finansutgifter  44 797 195 44 708 000 48 056 000 44 888 402 

      

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -41 374 396 -41 432 000 -44 594 000 -39 494 451 

Motpost avskrivninger 12 36 421 827 36 557 123 37 347 000 35 399 480 

Netto driftsresultat  12 815 264 7 603 136 2 623 000 27 021 049 

      

Interne finanstransaksjoner      

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk  20 341 864 20 341 864 0 20 984 065 

Bruk av disposisjonsfond  9 633 123 9 643 864 9 310 000 10 251 884 

Bruk av bundne fond  15 184 086 11 729 000 11 831 000 6 530 572 

Sum bruk av avsetninger 19 45 159 073 41 714 728 21 141 000 37 766 521 

      

Overført til investeringsregnskapet  4 007 378 4 012 000 3 000 000 3 017 000 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond  42 925 646 43 181 864 19 726 000 37 130 690 

Avsatt til bundne fond  3 372 668 2 124 000 1 038 000 4 298 016 

Sum avsetninger 19 50 305 692 49 317 864 23 764 000 44 445 706 

      

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9 7 668 645 0 0 20 341 864 
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2.2  Økonomisk oversikt –  investering 

 Note 
Regnskap 

2017 
Reg. budsjett 

2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Inntekter      

Salg av driftsmidler og fast eiendom  144 000 144 000 3 000 000 3 950 000 

Andre salgsinntekter  617 300 616 650 0 461 753 

Overføringer med krav til motytelse  5 717 799 3 579 691 1 080 000 4 021 900 

Kompensasjon for merverdiavgift  29 670 813 33 222 821 29 269 000 5 701 770 

Statlige overføringer  3 949 000 3 949 000 1 200 000 457 000 

Andre overføringer  0 1 000 000 1 000 000 0 

Renteinntekter og utbytte  9 255 26 000 26 000 16 322 

Sum inntekter  40 108 167 42 538 162 35 575 000 14 608 745 

      

Utgifter      

Lønnsutgifter  0 0 0 0 

Sosiale utgifter  0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  162 012 810 178 161 843 155 974 000 43 948 839 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  24 905 0 0 583 453 

Overføringer  29 670 813 33 222 821 29 269 000 6 121 770 

Renteutgifter og omkostninger  0 0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 

Sum utgifter  191 708 527 211 384 664 185 243 000 50 654 062 

      

Finanstransaksjoner      

Avdrag på lån  7 522 833 1 914 000 1 914 000 5 752 041 

Utlån 13 19 880 991 21 865 686 15 000 000 14 228 212 

Kjøp av aksjer og andeler 14 1 700 628 1 701 000 1 665 000 1 518 768 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 19 45 538 28 000 28 000 0 

Avsatt til bundne investeringsfond 19 2 974 696 26 000 26 000 1 456 218 

Sum finansieringstransaksjoner  32 124 687 25 534 686 18 633 000 22 955 239 

      

Finansieringsbehov  183 725 047 194 381 188 168 301 000 59 000 555 

      

Dekket slik:      

Bruk av lån  170 778 576 187 109 920 158 359 000 47 245 631 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 13 7 424 917 2 356 000 1 942 000 6 145 701 

Overført fra driftsregnskapet 19 4 007 378 4 012 000 3 000 000 3 017 000 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 19 65 555 83 170 0 233 680 

Bruk av bundne driftsfond 19 12 000 809 000 5 000 000 1 717 308 

Bruk av ubundne investeringsfond 19 0 124 0 216 837 

Bruk av bundne investeringsfond 19 1 436 620 10 974 0 424 398 

Sum finansiering  183 725 047 194 381 188 168 301 000 59 000 555 

      

Udekket/udisponert  0 0 0 0 
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2.3  Oversikt  balanse  

  
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

EIENDELER      

Anleggsmidler  1 952 749 291 1 729 343 935 1 689 988 507 1 558 200 470 

Herav:      

Faste eiendommer og anlegg 12 1 184 755 983 1 029 485 841 1 015 421 657 931 850 507 

Utstyr, maskiner og transportmidler 12 9 733 950 9 873 045 9 683 649 10 337 051 

Utlån 13 60 046 887 46 426 840 38 344 329 30 203 638 

Konserninterne langsiktige fordringer 13 0 753 579 932 811 909 219 

Aksjer og andeler 14 17 571 328 15 870 700 14 351 932 12 732 651 

Pensjonsmidler 15 680 641 143 626 933 930 611 254 129 572 167 403 

Omløpsmidler  285 713 451 276 447 068 244 437 806 220 670 163 

      

Herav:      

Kortsiktige fordringer 16 47 935 418 42 001 946 54 254 951 51 351 741 

Konserninterne kortsiktige fordringer  0 0 0 0 

Premieavvik 15 35 078 215 38 988 169 41 783 548 46 653 162 

Aksjer og andeler 17 0 0 0 0 

Sertifikater 17 0 0 0 0 

Obligasjoner 17 0 0 0 0 

Derivater  0 0 0 0 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 202 699 818 195 456 953 148 399 307 122 665 260 

SUM EIENDELER  2 238 462 743 2 005 791 003 1 934 426 313 1 778 870 633 

      

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital  297 156 462 238 700 180 227 878 193 167 121 346 

Herav:      

Disposisjonsfond 19 99 915 550 66 688 582 40 043 455 34 904 303 

Bundne driftsfond 19 28 944 944 40 768 363 44 718 227 43 961 730 

Ubundne investeringsfond 19 838 607 793 069 1 009 906 1 134 482 

Bundne investeringsfond 19 3 913 091 2 375 015 1 343 194 1 119 742 

Regnskapsmessig mindreforbruk 9 7 668 645 20 341 864 20 984 065 3 150 395 

Regnskapsmessig merforbruk  0 0 0 0 

Udisponert i inv.regnskap  0 0 0 0 

Udekket i inv.regnskap  0 0 0 0 

Kapitalkonto 21 153 713 732 105 571 396 117 617 453 80 688 802 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 
AK (drift 

20 9 447 092 9 447 092 9 447 092 9 447 092 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 
AK (inves 

20 -7 285 200 -7 285 200 -7 285 200 -7 285 200 

      

Langsiktig gjeld  1 815 366 904 1 652 382 460 1 605 563 606 1 501 778 310 

Herav:      

Pensjonsforpliktelser 15 833 704 840 795 197 563 759 189 944 736 390 834 

Ihendehaverobligasjonslån 22 0 0 0 0 

Sertifikatlån 22 408 324 000 408 324 000 658 639 000 259 158 000 

Andre lån 22 573 338 064 448 860 897 187 734 662 506 229 476 

Konsernintern langsiktig gjeld  0 0 0 0 

      

Kortsiktig gjeld  125 939 377 114 708 363 100 984 514 109 970 976 

Herav:      

Kassekredittlån  0 0 0 0 

Annen kortsiktig gjeld 23 120 697 580 108 343 433 93 496 451 104 410 614 

Derivater  0 0 0 0 
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Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

Konsernintern kortsiktig gjeld  0 0 0 0 

Premieavvik 15 5 241 797 6 364 930 7 488 063 5 560 362 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 238 462 743 2 005 791 003 1 934 426 313 1 778 870 633 

      

MEMORIAKONTI      

      

Memoriakonto  35 210 439 44 697 475 47 799 346 37 164 037 

Herav:      

Ubrukte lånemidler  16 331 345 28 609 921 33 192 552 24 266 643 

Ubrukte konserninterne lånemidler  0 0 0 0 

Andre memoriakonti  18 879 094 16 087 554 14 606 794 12 897 394 

Motkonto til memoriakontiene  -35 210 439 -44 697 475 -47 799 346 -37 164 037 
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2.4  Regnskapsskjema 1A –  dr ift  

REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 
 

Regnskap 
2017 

Justert 
budsjett 

2017 

Oppr 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

      

Skatt på inntekt og formue Innt 336 499 068 329 720 000 329 854 000 325 798 984 

Ordinært rammetilskudd  Innt 252 931 588 253 461 000 246 114 000 232 093 365 

Skatt på eiendom Innt 20 412 830 20 350 000 19 100 000 18 510 542 

Andre direkte og indirekte skatter Innt 113 964 114 000 114 000 113 964 

Andre generelle statstilskudd Innt 14 567 613 15 222 000 14 661 000 12 635 650 
      

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Innt 624 525 063 618 867 000 609 843 000 589 152 505 
      

Renteinntekter og utbytte Innt 3 332 796 3 166 000 3 386 000 5 184 460 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Innt 0 0 0 0 

Renteutgifter Utg 18 190 838 17 949 000 21 297 000 18 474 425 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Utg 0 0 0 0 

Avdrag på lån Utg 26 500 000 26 500 000 26 500 000 26 099 724 
      

NETTO KAPITALUTGIFTER  Nto.utg 41 358 043 41 283 000 44 411 000 39 389 689 
      

Til fri disponibel avsetning Innt 583 167 020 577 584 000 565 432 000 549 762 815 
      

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Utg 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger Utg 24 388 864 24 388 864 2 200 000 15 984 065 

Til bundne avsetninger Utg 0 0 0 0 

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Innt 20 341 864 20 341 864 0 20 984 065 

Bruk av ubundne avsetninger Innt 337 022 341 864 0 2 600 000 

Bruk av bundne avsetninger Innt 0 0 0 0 
      

Netto avsetninger   3 709 978 3 705 136 2 200 000 -7 600 000 
      

Overført til investeringsregnskapet Utg 4 007 378 4 012 000 3 000 000 3 017 000 
      

TIL FORDELING DRIFT   575 449 664 569 866 864 560 232 000 554 345 815 
      

SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B)   567 781 019 569 866 864 560 232 000 534 003 952 
      

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK   7 668 645 0 0 20 341 864 
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2.5  Regnskapsskjema 1B –  dr i ft  

REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING 
DRIFT 
 

Regnskap 
2017 

Justert 
budsjett 2017 

Oppr 
budsjett 2017 

Regnskap 
2016 

Reservert bevilgning Utg 0 0 0 0 

Lønnsreserve Utg 0 -85 530 6 500 000 0 

Formannskapets reserve Utg 0 114 319 170 000 0 

Fast utvalg for kultur og fritid Utg 0 0 0 100 000 

Fast utvalg for undervisning og oppvekst Utg 0 0 0 0 

Fast utvalg for helse og omsorg Utg 0 0 0 101 000 

Fast utvalg for plan og miljø Utg 0 0 0 0 

Salgs- og skjenkeavgift Innt -81 122 -59 000 -59 000 -72 297 

Netto reserverte bevilgninger Nto -81 122 -30 211 6 611 000 128 703 

Pensjon og premieavvik 

Utg 15 279 610 15 285 998 8 784 000 16 033 704 

Innt -9 299 612 -9 306 000 -9 314 000 -5 627 804 

Nto 5 979 998 5 979 998 -530 000 10 405 900 

  
Politisk ledelse, råd, utvalg  
og overformynderi 

Utg 5 554 595 5 606 251 5 914 000 5 712 360 

Innt -108 797 -61 000 -96 000 -388 103 

Nto 5 445 798 5 545 251 5 818 000 5 324 258 

Kontroll og revisjon 

Utg 1 455 389 1 482 000 1 488 000 1 460 893 

Innt -131 323 -131 000 -137 000 -341 874 

Nto 1 324 066 1 351 000 1 351 000 1 119 019 

  
  
Rådmannskontoret 

Utg 12 286 126 12 352 722 11 451 000 10 306 789 

Innt -596 008 -571 000 -279 000 -367 816 

Nto 11 690 118 11 781 722 11 172 000 9 938 973 

Økonomiavdelingen 

Utg 8 200 985 8 575 092 8 019 000 7 686 012 

Innt -977 813 -957 000 -994 000 -1 050 399 

Nto 7 223 172 7 618 092 7 025 000 6 635 613 

  
  
Personal - og org. avdelingen 

Utg 5 787 008 5 513 520 5 992 000 6 383 799 

Innt -822 409 -336 000 -316 000 -886 100 

Nto 4 964 600 5 177 520 5 676 000 5 497 699 

Fellesutgifter  
personalforvaltning 

Utg 9 894 988 8 349 307 9 521 000 7 961 909 

Innt -2 670 003 -1 079 000 -1 117 000 -1 095 591 

Nto 7 224 985 7 270 307 8 404 000 6 866 317 

  
  
Kommunikasjon og IKT-utvikling 

Utg 16 167 829 16 118 231 11 495 000 12 517 779 

Innt -3 049 604 -2 902 000 -1 064 000 -3 525 685 

Nto 13 118 225 13 216 231 10 431 000 8 992 094 

Kantine Rådhus 

Utg 943 775 870 912 758 000 772 453 

Innt -340 610 -330 000 -330 000 -325 005 

Nto 603 164 540 912 428 000 447 448 

  
  
Grunnskole, SFO og  
voksenopplæring 

Utg 146 768 241 142 623 372 139 550 800 137 432 370 

Innt -28 518 573 -24 441 800 -22 500 800 -27 090 643 

Nto 118 249 669 118 181 572 117 050 000 110 341 727 

Barnehager 

Utg 115 507 041 112 680 506 113 048 000 109 664 039 

Innt -18 673 747 -15 095 000 -16 185 000 -19 677 145 

Nto 96 833 294 97 585 506 96 863 000 89 986 893 

  
  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Utg 7 739 250 7 906 093 7 732 000 7 042 830 

Innt -1 094 322 -405 000 -309 000 -966 539 

Nto 6 644 928 7 501 093 7 423 000 6 076 291 
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REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING 
DRIFT 
 

Regnskap 2017 
Justert 

budsjett 2017 
Oppr 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Kulturtjenesten 

Utg 17 238 692 17 388 258 12 534 000 17 563 679 

Innt -7 544 020 -7 481 800 -2 684 000 -8 438 580 

Nto 9 694 672 9 906 458 9 850 000 9 125 099 

  
  
Fet kirkelige fellesråd 

Utg 5 720 000 5 720 000 5 520 000 5 402 000 

Innt -150 000 -150 000 -150 000 -146 000 

Nto 5 570 000 5 570 000 5 370 000 5 256 000 

Tilskudd trossamfunn 

Utg 665 239 606 000 606 000 590 190 

Innt 0 0 0 0 

Nto 665 239 606 000 606 000 590 190 

  
  
Helsetjenesten 

Utg 50 542 282 49 208 903 47 630 000 54 064 055 

Innt -6 971 753 -4 334 000 -4 056 000 -4 619 478 

Nto 43 570 528 44 874 903 43 574 000 49 444 577 

Nav (kommunal styringslinje) 

Utg 26 396 423 26 447 064 24 604 000 22 255 326 

Innt -2 069 406 -2 069 000 -2 216 000 -1 626 469 

Nto 24 327 018 24 378 064 22 388 000 20 628 856 

  
  
Heia Vita AS 

Utg 697 085 699 000 699 000 789 653 

Innt 0 0 0 -10 

Nto 697 085 699 000 699 000 789 643 

Barnevern 

Utg 30 733 951 29 780 863 28 550 000 28 041 422 

Innt -10 754 787 -10 323 800 -9 307 000 -9 260 251 

Nto 19 979 164 19 457 063 19 243 000 18 781 171 

  
  
Tverrfaglig samarbeid barn og unge 

Utg 858 796 866 392 848 000 1 147 615 

Innt -151 938 -21 000 -11 000 -347 084 

Nto 706 858 845 392 837 000 800 531 

Tildelingskontoret 

Utg 4 818 167 4 874 844 5 603 000 6 568 353 

Innt -257 813 -256 000 -819 000 -1 903 692 

Nto 4 560 354 4 618 844 4 784 000 4 664 662 

Fellesutgifter PLO (Kommunal akutt 
døgntjeneste, regionalt samhandlingskontor, 
vederlagsinntekter, tilskudd særlig 
ressurskrevende brukere) 

Utg 2 636 616 2 716 000 2 670 000 2 643 315 

Innt -25 196 289 -27 928 000 -28 182 000 -25 593 870 

Nto -22 559 673 -25 212 000 -25 512 000 -22 950 555 

Pålsetunet institusjon 

Utg 55 749 144 52 586 202 52 271 000 52 172 863 

Innt -7 941 089 -5 695 000 -5 503 000 -6 399 949 

Nto 47 808 055 46 891 202 46 768 000 45 772 915 

  
  
Hjemmetjenesten 

Utg 60 325 663 58 107 954 57 631 000 56 562 194 

Innt -8 147 526 -5 302 000 -5 484 000 -7 282 022 

Nto 52 178 137 52 805 954 52 147 000 49 280 172 

Tjenesten for funksjonshemmede 

Utg 59 658 263 58 004 736 57 648 000 46 791 900 

Innt -4 191 799 -1 793 000 -1 829 000 -2 953 061 

Nto 55 466 465 56 211 736 55 819 000 43 838 839 

  
  
Kommunalteknikk - vei og park 

Utg 11 172 704 10 563 986 10 402 000 9 968 933 

Innt -1 526 085 -1 468 000 -1 317 000 -1 567 291 

Nto 9 646 619 9 095 986 9 085 000 8 401 642 

Samfunn og næring 

Utg 14 834 569 14 185 752 14 035 000 14 158 303 

Innt -7 488 749 -6 134 000 -6 075 000 -8 388 515 

Nto 7 345 820 8 051 752 7 960 000 5 769 787 

  
  
Feiervesen, selvkost 

Utg 1 669 075 1 671 000 1 671 000 1 596 181 

Innt -1 669 075 -1 671 000 -1 671 000 -1 596 181 

Nto 0 0 0 0 
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REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING 
DRIFT 
 

Regnskap 2017 
Justert 

budsjett 2017 
Oppr 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Eiendomsenheten 

Utg 47 978 492 46 801 517 45 157 000 49 978 013 

Innt -15 017 137 -13 552 000 -12 550 000 -14 739 291 

Nto 32 961 355 33 249 517 32 607 000 35 238 722 

  
  
Brannsamarbeid 

Utg 7 802 034 7 777 000 7 839 000 7 691 470 

Innt -335 714 -335 000 0 -42 649 

Nto 7 466 320 7 442 000 7 839 000 7 648 821 

Kommunalteknikk - VAR, selvkost 

Utg 65 481 791 64 205 000 64 371 000 56 035 249 

Innt -65 617 394 -64 239 000 -64 371 000 -56 185 307 

Nto -135 603 -34 000 0 -150 057 

  
  
Kapitalinntekt VAR 

Utg -11 672 051 -11 690 000 -11 856 000 -11 154 981 

Innt 0 0 0 0 

Nto -11 672 051 -11 690 000 -11 856 000 -11 154 981 

Kapitalinntekt PBL og matrikkellov 

Utg -257 552 -150 000 -150 000 -138 106 

Innt 0 0 0 0 

Nto -257 552 -150 000 -150 000 -138 106 

Øvrige utgifter som ikke  
er knyttet opp til en enhet 

Utg 432 084 421 000 338 000 497 440 

Innt 109 233 109 000 114 000 107 649 

Nto 541 317 530 000 452 000 605 089 

Sum rammeområder 

Utg 799 066 304 778 184 264 759 043 800 746 401 004 

Innt -231 285 284 -208 317 400 -198 811 800 -212 397 053 

Nto 567 781 019 569 866 864 560 232 000 534 003 952 

 

2.5.1 Endring regnskapsskjema 1A og 1B – drift og note 19 - fond 

« I henhold til forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner § 5 nr. 6 og KRS nr. 6, pkt. 3.1.1 
nr. 6 skal note 19 – Fond, avsetninger og bruk av avsetninger – også inneholde opplysninger om hvordan 
avsetninger og bruk av avsetninger fordeler seg mellom regnskapsskjema 1A og 1B. For avsetninger til og bruk av 
frie fond skal oversikten vise regnskapsført beløp, opprinnelig budsjett og regulert budsjett. 
 
Bestemmelser om obligatoriske regnskapsskjemaer er gitt i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning for kommuner § 3 og § 4. Notat om regnskapsskjemaene – formål og innhold, 
fastsatt av styret i foreningen GKRS (god kommunal regnskapsskikk) 21.10.2014 utdyper 
regelverket knyttet til dette. 
 
Formålet med regnskapsskjema 1A og 1B er å vise hvilke ressurser kommunen hadde 
tilgjengelig i regnskapsåret (tilgang av midler) og hvordan de er anvendt (bruk av midler), holdt 
opp mot planlagt tilgang og bruk av midler i budsjettet. Skjemaene ivaretar dermed først og 
fremst styringsoppgaven (bevilgningskontroll). 
 
Ut fra dette blir hovedprinsippet for avgrensningen at regnskapsskjema 1B inneholder den tilgang 
og bruk av midler som er delegert til underordnet organ å disponere. 
 
Regnskapsskjema 1A omfatter dermed «tjenesteuavhengige» poster og disponeringer som 
kommunestyret selv fastsetter.  
 
Avhengig av hvilke fullmakter som er gitt et underordnet organ, vil regnskapsskjema 1B også 
inkludere avsetning til og bruk av fond bestemt for et bestemt formål. 
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Regnskapslinjene i regnskapsskjema 1A for avsetninger og bruk av avsetninger vil dermed ikke 
vise de totale avsetninger og bruk av avsetninger. 
 
Etter de anbefalingene som er gitt i notatet fra GKRS og i samsvar med delegert myndighet i Fet 
kommune, er det gjort følgende endringer mellom regnskapsskjema 1A og 1B: 

 
Avsetninger og bruk av avsetninger knyttet til enhetenes drift, dvs. disposisjonsfond og bundne 
driftsfond er overført fra regnskapsskjema 1A til 1B.  Avsetninger og bruk som gjenstår i 1A er 
generell bruk og avsetning som ikke kan henføres til enhetene. Fondsnote 19 viser med detalj 
hvilke enheter og med hvilke beløp som er fordelt til regnskapsskjema 1A og 1B. 
 
Det samme fordelingsprinsipp er lagt til grunn i justert budsjett 2017, opprinnelig budsjett 2017 
og regnskap 2016. Dette for reelt å kunne sammenligne tallene. 
 
Regnskapsskjema 1A – endringer som omtales 
Regnskapsskjema 1A fremstilles her i note til regnskapet med andre tall enn i kommunestyrets 
budsjettvedtak for budsjettåret 2017. Dette gjelder linjer for bruk og avsetning av fond. Årsak til 
endring er at bruk og avsetning av disse midlene ved nærmere vurdering hører hjemme i skjema 
1B, og derfor er korrigert. Endringen er: 

 Opprinnelig budsjett 2017   
Som i kst.vedtak 

11.des 2017 
Som fremstilt i 

regnskap for 2017  Differanse 

Til ubundne avsetninger Utg 19 726 000 2 200 000 17 526 000 

Til bundne avsetninger Utg 554 000 0 554 000 

Bruk av ubundne avsetninger Innt 9 310 000 0 9 310 000 

Bruk av bundne avsetninger Innt 11 771 000 0 11 771 000 

Netto avsetninger  2 200 000 -801 000 -3 001 000 
 
Endring knyttet til ubundne avsetninger (differanse 17,562 mill kroner) og bruk av ubundne 
avsetninger (differanse 9,310 mill kroner) er begge knyttet til pensjon og føring av premieavvik.  
 
Endring knyttet til bundne avsetninger (0,554 mill kroner) og bruk av bundne avsetninger (11,771 
mill kroner) er knyttet til enhetenes bruk og avsetning av øremerkede midler. 
 
Regnskapsskjema 1B – endringer som omtales 
Ny enhet for kommunikasjon og IKT-utvikling er opprettet fra 1.mars 2017. I den forbindelse er 
det fattet et administrativt vedtak (arkivreferanse 2016/2212-8). Fra mars 2017 inngår ansvar 
1620 Dokumentsenteret (budsjett 2,434 mill kroner) ikke lenger i Personal- og 
organisasjonsavdelingen, men er del av ny enhet for enhet for Kommunikasjon og IKT-utvikling.  
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2.6  Regnskapsskjema 2A –  investering  

REGNSKAPSSKJEMA 2A - 
INVESTERINGSREGNSKAPET 
 

  
Regnskap 

2017 
Justert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Investeringer i anleggsmidler Utg 191 708 527 211 384 664 185 243 000 50 654 062 

Utlån og forskutteringer Utg 19 880 991 21 865 686 15 000 000 14 228 212 

Kjøp av aksjer og andeler Utg 1 700 628 1 701 000 1 665 000 1 518 768 

Avdrag på lån Utg 7 522 833 1 914 000 1 914 000 5 752 041 

Avsetninger Utg 3 020 235 54 000 54 000 1 456 218 

ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Utg 223 833 214 236 919 350 203 876 000 73 609 301 

      

FINANSIERT SLIK:      

Bruk av lånemidler Innt  170 778 576 187 109 920 158 359 000 47 245 631 

Inntekter fra salg av anleggsmidler og 
eiendom 

Innt  144 000 144 000 3 000 000 3 950 000 

Tilskudd til investeringer Innt  3 949 000 4 949 000 2 200 000 457 000 

Kompensasjon for merverdiavgift Innt  29 670 813 33 222 821 29 269 000 5 701 770 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Innt  13 142 717 5 935 691 3 022 000 10 167 601 

Andre inntekter Innt  626 555 642 650 26 000 478 075 

SUM EKSTERN FINANSIERING Innt 218 311 661 232 004 082 195 876 000 68 000 078 

      

Overføring fra driftsregnskapet Innt  4 007 378 4 012 000 3 000 000 3 017 000 

Bruk av tidligere års udisponert Innt  0 0 0 0 

Bruk av avsetninger Innt  1 514 175 903 268 5 000 000 2 592 223 

SUM FINANSIERING Innt 223 833 214 236 919 350 203 876 000 73 609 301 

      

UDEKKET/UDISPONERT   0 0 0 0 

2.7  Regnskapsskjema 2B –  tjenesteområdenes 
brutto investeringer 

REGNSKAPSSKJEMA 2B - 
INVESTERINGSREGNSKAPET 
 

  Regnskap 2017 
Justert 

budsjett 2017 
Oppr 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Til investeringer i anleggsmidler,  
fra regnskapsskjema 2A. 

  191 708 527  211 384 664  185 243 000  50 654 062  

      

FORDELT SLIK:      

Utgifter inkl mva og grunnerverv      

Kommunale bygg, inkl kjøp av eiendom Utg 157 284 139  169 510 528  153 893 000  20 391 949  

Kommunale veier og park, inkl kjøp av 
eiendom 

Utg 
  12 393 565  13 156 001  5 950 000     11 662 832  

Informasjonsteknologi Utg     1 756 406    2 214 785  1 500 000       1 564 858  

Kartverk Utg        513 173     751 640                   -         1 104 286  

Kirke Utg                -                        -                     -           420 000  

Vann og avløp Utg   19 688 494    25 656 644   23 900 000     14 699 890  

Øvrige investeringsformål Utg          72 750      95 066                   -           810 247  

SUM FORDELT    191 708 527   211 384 664  185 243 000   50 654 062  

 
Det vises for øvrig til note 10.  
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3  N o te r  

3.1  Note 1A –  Organisering av kommunens 
virksomhet  

Ved utgangen av 2017 var Fet kommunes virksomhet organisert i en to-nivåmodell med 
rådmannsnivå, stab, 3 støtteenheter og 20 enheter.  
  

Lars Andras Uglem

Rådmann

Ingrid Flesland 
Kommunalsjef

Hilde Gulli 
Hjemmetjenesten

Georg Landau 
Pålsetunet institusjon

Venke Nordmo

Tildelingskontoret

Gøril Stensrud 
Helsetjenesten

Nette Lunde 

Tjenesten for 
funksjonshemmede

Nina Yvonne Bjønness 

Nav

Cecilie Fremo 
Bergkvam 

Barneverntjenesten

Morten Nårstad 
Kommunalsjef

Arne Aukland 

Samfunn og næring

Tormod Dragland

Kommunalteknikk

Jon Atle Kvebek 
(konstituert) 

Eiendomsenheten 

Stein Røssaak 
Kommunalsjef

Ann Harriet Olsen  

Østersund 
ungdomsskole

Torun Haugerud 
Skrimstad   

Hovinhøgda skole / 
SFO

Bodil Kroken 
Garderåsen skole / SFO

Wenche Richardsen 
Riddersand skole / SFO

Svein Gullerud 

Dalen skole/SFO

Svein Gullerud 

Nygård og Dalen 
barnehage

Hege Flatebø 
Garderåsen bhg

Veera Nygård 
Tienbråten bhg

Ann-Kristin Noraker 
Ramstadskogen bhg

Daniella van Dijk-
Wennberg

Kulturenheten

Mona Berntsen 
Økonomienheten

Steinar Sire

Kommunikasjon og IKT

Synnøve Haugland 
PersonalenhetenRådmannens stab
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3.2  Note 1B -  Tjenester som løses i  egne 
selskaper/foretak/samarbeid  

Kommunale foretak 

Fet kommune har i 2017 ingen oppgaver lagt til kommunale foretak. 

Interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27) 

Fet kommune deltok ved utgangen av 2017 i følgende interkommunale samarbeid etter 
kommuneloven § 27: 
 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, sammen med kommunene Skedsmo, Sørum, Lørenskog, 
Rælingen, Nittedal, Aurskog-Høland og Akershus Fylkeskommune. 

Interkommunale selskaper 

Tabellen viser hvilke selskaper kommunen har eierandeler i pr 31.12.17, enten som IKS eller AS: 
 

Selskap Eierform Fet kommunes eierandel 

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) IKS 5,95 % 
Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) IKS 4,65 % 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) IKS 6,73 % 
Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA) IKS 34 % 
Romerike Krisesenter IKS IKS 4,1 % 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) IKS 4,2 % 
Romerike revisjon IKS IKS 4,2 % 
Nedre Romerike Vannverk AS AS 7,1 % 
Strandveien 1 AS AS 2,36 % 
Norasonde AS AS 5,93 % 
Heia Vita AS AS 100 % 
Øyeren båtservice AS AS 2,9 % 

Vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28-1b) 

Fet kommune deltok ved utgangen av 2017 i følgende interkommunale vertskommunesamarbeid: 
Rælingen kommune er vertskommune for Enebakk, Fet og Rælingen kommuners samarbeid om 
felles IKT-avdeling: Øyeren IKT.  
 
Skedsmo kommune er vertskommune for samarbeid om felles kemnerfunksjon for Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Nittedal. 
 
Sørum kommune er vertskommune for et interkommunalt innkjøpssamarbeid for Aurskog-
Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum.  
 
Skedsmo kommune er vertskommune for kommunal akutt døgntjeneste for Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. 
 
Rælingen kommune er vertskommune for interkommunalt regionalt samhandlingskontor for 
Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. 
 
Sørum kommune er vertskommune for folkehelseteam (kommuneoverlege og 
folkehelsekoordinator) for Fet og Sørum.  
 
Sørum kommune er vertskommune for miljørettet helsevern for Aurskog-Høland, Fet og Sørum.  
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Sørum kommune er vertskommune for frisklivskoordinator for Fet og Sørum.  
 
Fet kommune er vertskommune for interkommunalt barnevernsamarbeid – ressursteam med 
Aurskog-Høland og Sørum. 
 
Aurskog-Høland kommune er vertskommune for interkommunalt barnevernsamarbeid – 
advokatteam med Fet og Sørum. 
 
Lørenskog kommune er vertskommune for barnevernvakten for Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og 
Ullensaker. 
 
Fet kommune har inngått samarbeidsavtale med Skedsmo kommune om Nedre Romerike 
legevakt, som er den interkommunale legevaktsordningen for Fet, Enebakk, Lørenskog, Rælingen 
og Skedsmo. 

3.3  Note 1C -  Tjenester løst  av andre  

Private barnehager 

I tillegg til kommunens egne barnehager var det ved utgangen av 2017 fire private barnehager, én 
privat familiebarnehage, samt én privat åpen barnehage i Fet. 
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3.4  Note 2 –  Årsverk, lønn og godtgjørelser  

  2017 2016 2015 2014 

Antall ansatte totalt     

Antall årsverk 638 637 589 575 

Antall ansatte 801 815 815 803 

Antall topplederstillinger 22 24 24 25 
     

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
/årsverk per ansatt 

    

Antall årsverk / antall ansatte 80 % 78 % 72 % 72 % 
     

Deltidsstillinger     

Antall ansatte, deltid 377 404 405 413 

%-andel deltidsansatte 47 % 49 % 49 % 51 % 

Lærere, deltid i % 21 % 23 % 22 % 22 % 

Øvrige, deltid i % 53 % 55 % 55 % 57 % 

 

Det vises til årsberetningens punkt om likestilling. 
 

Lederlønn 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

Ordfører 1 033 682 1 006 631   

Rådmann 1 200 000 1 190 842   

Sum 2 233 682 2 197 473 0 0 

 

Revisjonhonorar 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

Regnskap- og forvaltningsrevisjon 1 173 572 1 152 572 1 192 560 1 195 200 

Kontrollutvalg 281 817 252 491 232 008 223 599 

Sum 1 455 389 1 405 063 1 424 568 1 418 799 
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3.5  Note 3 –  Regnskapsprinsipper  

Dette er en generell note for alle kommuner. 
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet 
som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er 
brukt, er registrert som memoriapost. 
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har 
foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf kommuneloven § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig 
gjeld. 
 
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld. 
 
Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  
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Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter 
året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i 
tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen. 
 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 
inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter 
samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 
 
Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve 
av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i rundskriv H-3/14. 
 
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet 
følges samme retningslinjer. 
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon 
for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.  
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3.6  Note 4 –  Regnskapet 2017 –  spesie l le forhold  

Representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS har i 2017 vedtatt å tilbakebetale differansen 
mellom selvkostkalkylen og det faktiske regnskapet. Dette er frie midler som kommunen kan 
benytte til andre formål enn selvkostområdet. I kommunestyresak 68/17 ble midlene vedtatt 
benyttet til generell saldering. 
 
Tilbakebetalt, kr 326 782, er derfor holdt utenom selvkostregnskapet på renovasjon. 
 

3.7  Note 5 –  Spesi f ikasjon av dr ifts inntekter  

 Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Brukerbetaling     

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 10 573 457 10 294 626 10 435 025 11 203 764 

Foreldrebetaling barnehager 12 276 126 13 286 212 12 131 676 11 412 782 

Foreldrebetaling musikk- og kulturskolen 1 028 205 1 058 875 865 160 873 725 

Egenbetaling pleie- og omsorg 8 505 222 8 714 482 8 450 776 8 972 175 

Egenbetaling var/veier 9 000 31 500 0 0 

Sum 32 392 010 33 385 695 31 882 637 32 462 446 
     

Andre salgs- og leieinntekter     

Kommunale avgifter  54 166 328 52 718 326 49 411 386 47 710 510 

Leieinntekter 9 292 798 8 029 173 7 485 883 7 299 836 

Øvrige salgsinntekter og gebyrer 7 335 038 9 170 630 7 262 921 6 678 447 

Sum 70 794 164 69 918 129 64 160 190 61 688 793 
     

Overføringer med krav om motytelse     

Statstilskudd 43 384 381 40 228 353 39 764 548 38 612 461 

Sykepenge- og svangerskapsrefusjoner 23 717 650 19 696 849 21 091 909 19 294 468 

Merverdikompensasjon drift og investering 14 888 312 13 527 737 12 652 730 12 089 865 

Refusjon fylkeskommune og kommuner 8 074 275 7 399 606 4 915 938 4 860 568 

Refusjon fra andre 2 367 140 3 016 775 1 839 509 1 661 607 

Sum 92 431 758 83 869 320 80 264 634 76 518 969 

3.8  Note 6 –  Spesi f ikasjon av lønnsutgifter  

 Regnskap 
2017 

Regnskap  
2016 

Regnskap  
2015 

Regnskap  
2014 

Lønn- og sosiale utgifter drift     

Fastlønn 318 024 046 302 433 933 282 823 041 272 331 288 

Lønn til vikarer 27 904 392 24 987 424 25 516 481 25 791 783 

Lønn til ekstrahjelp 1 870 320 2 316 926 1 986 396 2 072 836 

Overtidslønn 4 700 287 4 324 151 3 966 209 3 659 632 

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 24 263 306 23 384 691 21 466 048 19 763 847 

Godtgjørelse folkevalgte 2 865 608 2 789 621 2 535 263 2 260 969 

Introduksjons- og kvalifiseringsordningen 5 691 411 4 345 067 4 391 672 4 197 113 

Pensjon, trekkpliktig forsikring og arbeidsgiveravgift 106 748 275 99 950 311 93 691 883 91 970 505 

Utg.godtgjørelser, reiser, diett, bill. - oppg. pliktige 2 640 313 2 452 900 2 633 581 2 346 311 

Sum 494 707 958 466 985 024 439 010 574 424 394 284 
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3.9  Note 7 –  Merverdiavgiftskompensasjon  

Samlet merverdikompensasjon i drifts- og investeringsregnskapet 

Beløp i hele kr 
Regnskap  

2017 
Regnskap  

2016 
Regnskap  

2015 
Regnskap  

2014 

Generert fra driftsregnskapet 14 888 312 13 527 737 12 652 730 12 089 865 

Sum inntektsført driftsregnskapet 14 888 312 13 527 737 12 652 730 12 089 865 
     

Generert fra investeringsregnskapet 29 670 813 5 701 770 16 618 363 9 393 825 

Sum inntektsført investeringsregnskapet 29 670 813 5 701 770 16 618 363 9 393 825 
         

Totalt inntektsført mva-kompensasjon 44 559 125 19 229 507 29 271 093 21 483 690 

 

3.10  Note 8 –  Renteutgifter og avdrag  

Kommunens utgifter til renter var 18,198 mill. kroner i 2017. Etter fradrag av renteinntekter og 
utbytte framkommer netto renteutgifter på 14,824 mill. kroner. Netto renteutgift og avdrag, dvs. 
sum netto finansutgifter, var på 41,324 mill. kroner. En større andel av kommunens netto 
finansutgifter er dekket gjennom selvkostgebyrer og kompensasjonstilskudd fra Husbanken. 
26,825 mill. kroner er dekket av øvrige driftsinntekter. 
 

 Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

     

Renteutgifter investeringslån    17 297 478  17 593 484 18 855 240 20 486 130 

Renteutgifter startlån 895 348 880 702 769 343 767 976 

Andre renteutgifter/forsinkelsesrenter 5 055 18 453 14 975 3 025 

Sum renteutgifter (a) 18 197 881 18 492 640 19 639 559 21 257 131 
     

Renteinntekter generelt -1 842 693 -4 116 668 -5 037 143 -5 355 182 

Renteinntekter startlån -956 813 -784 068 -845 741 -819 476 

Renteinntekter fond -95 321 -26 375 -34 290 -42 926 

Forsinkelsesrenter -111 287 -235 343 -135 799 -129 966 

Sum renteinntekter  -3 006 115 -5 162 455 -6 052 974 -6 347 550 

Utbytte -367 394 -144 567 -118 190 -156 785 

Sum renteinntekter og utbytte (b) -3 373 509 -5 307 022 -6 171 164 -6 504 335 
     

Netto renteutgifter (a-b) 14 824 372 13 185 618 13 468 395 14 752 796 

Avdrag  26 500 000 26 099 724 24 000 248 21 966 248 

Sum netto finansutgifter 41 324 372 39 285 342 37 468 643 36 719 044 

     

Dekkes gjennom selvkost-gebyrer -11 929 603 -11 293 087 -11 141 155 -8 986 453 

Dekkes av tilskudd fra Husbanken -2 570 013 -3 165 950 -3 593 413 -3 828 883 

Dekkes av øvrige inntekter 26 824 756 24 826 305 22 734 075 23 903 708 
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Særskilt om avdrag 

 Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Betalt avdrag 26 500 000 26 099 724 24 000 248 21 966 248 

Beregnet minste lovlige avdrag  26 331 081 25 891 114 23 183 205 21 960 000 

Betaling utover minste lovlige 168 919 208 610 817 043 6 248 

 
Det er to lovlige metoder for å beregne minste tillatte avdrag. 
 
1. Etter regnearkmodellen beregnes samlet veid levetid for alle anleggsmidler, som angir 

maksimal gjenstående løpetid for samlet gjeldsbyrde. Fet kommune benytter denne metoden 
og har som vist ovenfor betalt kr 168 919 mer enn beregnet minste lovlige avdrag i 2017. Den 
gjennomsnittlige nedbetalingstiden var 30,77 år. 

2. Etter forenklet metode fordeles gjelden på den enkelte avskrivningsgruppe, og ses opp mot 
veid levetid for den enkelte gruppe. Denne metoden ville gitt Fet kommune en avdragsutgift 
på kr 28 960 769 i 2017. 

 

3.11  Note 9 –  Regnskapsmess ig resultat  

Del 1 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift 

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 20 341 861 0 

Årets disponering av mindreforbruk -20 341 861 0 

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 7 668 645 20 341 861 

Totalt mindreforbruk til disponering 7 668 645 20 341 861 

Del 2  Regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering 

Regnskapsmessig udisponert Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Tidligere opparbeidet udisponert 0 0 

Årets disponering 0 0 

Nytt udisponert i regnskapsåret 0 0 

Totalt udisponert til disponering 0 0 
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3.12  Note 10 –  Investeringsregnskapet 2017 

Etter sentralt gitte regler fra KRD er investeringsbudsjettet ettårig, og ikke årsuavhengig. Større 
investeringer blir ofte regnskapsført over flere år. Ubrukte midler fra tidligere år til neste år må 
derfor innarbeides som budsjettendringer. I 2017 har vi oppbudsjettert ubrukte 
investeringsmidler fra 2016. Opprinnelig budsjett 2017, oppjustering for tidligere ubrukte midler, 
samt kommunestyre-vedtak knyttet til investeringsbudsjettet i 2017, gir derfor et samlet bilde på 
budsjettert. Fra KRD presiseres videre at prosjekter uten tilstrekkelig budsjettert finansiering skal 
behandles med utgangspunkt i forholdet mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler innenfor 
året. Med andre ord betyr dette at hvis et prosjekt viser merforbruk skal dette dekkes av andre 
ubrukte finansieringsmidler. Det er først når vi har disponert alle finansieringsmidler at 
investeringsregnskapet skal framstå med udekket beløp. 

 

Pr. 31.12.17 vises følgende merforbruk og mindreforbruk: 

Østersund ungdomsskole, merforbruk 3 246 866 

Kunstgress Fedrelandet, merforbruk 89 401 

Kunstgress Fedrelandet, mindreinntekt 1 000 000 

Bolig- og aktivitetssenter, Løkenåsen, merforbruk 152 733 

Utbygging Pålsetunet, merforbruk 1 336 252 

Sundevja oppfyllling, merforbruk 59 398 

Heiadammen, merforbruk 130 108 

Sum merforbruk/mindreinntekt 6 014 758 

  

Heiadammen, merinntekt -130 108 

Salg av bil, merinntekt -650 

Rehabilitering kjøkken rådhus -193 

Pålsetunet, medisinteknisk utstyr -235 

Egenkapitaltilskudd KLP, mindreforbruk -372 

Sum mindreforbruk/merinntekt -131 558 
  

Netto merforbruk 5 883 200 

 
Mindreforbruk/merinntekt, kr 131 558 er benyttet til finansiering av merforbruk. Netto 
merforbruk etter dette, kr 5 883 200 er midlertidig finansiert med ubrukte lånemidler. Endelig 
finansiering vil bli vurdert i 1. tertial 2018. 
 

Av større prosjekter nevnes, (investeringer utover 1/2 mill. kroner, ekskl. merverdiavgift): 

 Inv. utg. 2017 

IKT investeringer, samlet 1 372 977 

Åkrene vannverk , vann og avløp 2 567 168 

Jølsen III, vann og avløp 9 785 409 

Sørli/Varsjøen del III, vann og avløp 6 417 205 

Rehabilitering Dalen renseanlegg 655 433 

Løkenveien 1 446 604 

Veilys 615 483 

Forsterkning/standardheving grusveier 2 198 663 

Heiadammen 3 809 967 

Sundevja oppfylling 734 398 
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Solavskjerming rådhuset 564 291 

Riddersand skole, lydtiltak 758 888 

Østersund skole, forprosjekt/utvidelse  53 399 584 

Rehabilitering Kunstgress Fedrelandet 2 889 401 

Belysningsanlegg Fedrelandet 814 718 

Bolig- og aktivitetssenter Løkenåsen 2 323 694 

Pålsetunet, utvidelse 50 494 947 

Flyktningebolig - Falldalsveien 10A 4 048 325 

Flyktningebolig - Fjellsrudstubben 2 3 748 028 

Flyktningebolig - Hovinbakken 20 4 603 330 

Flyktningebolig - Falldalsveien 23 3 212 675 

Egenkapitaltilskudd KLP 1 700 628 

 
For øvrige detaljer vises til årsrapporten. 

Pr. 31.12.17 er følgende ubrukte midler til disposisjon i investeringsregnskapet: 

Det meste av midlene er knyttet til prosjekt som fortsetter i 2018. Formalisering knyttet til 
overføring av midler fra 2017 til 2018 vil bli gjort ved 1. tertialrapport 2018. Her vil en samtidig 
gjøre en vurdering av eventuell inndragning av midler. 
 

IKT 398 850 

Hjemmetjenesten 17 616 

Vann 1 529 301 

Avløp  4 443 499 

Veg og trafikksikkerhet  1 590 979 

Park 1 204 109 

Regulering, kart og oppmåling 190 774 

Solavskjerming rådhuset 66 029 

Rekkverk terasse rådhus 400 000 

Rehab. Dalen skole 618 587 

Oppgradering alarmsystem Hovinhøgda 160 000 

Riddersand skole, forprosjekt 400 000 

Hovinhøgda skole, inneklimatiltak 8 215 

Ridderhallen, utskiftning brannsentral 47 964 

Garderåsen skole, nytt klasserom 23 707 

Riddersand skole, lydtiltak 206 463 

Garderåsen skole, paviljong ventilasjon 62 240 

Garderåsen skole, forprosj. Inneklima 125 338 

Barnehage ved Tienbråten 2 561 474 

Ramstadskogen barnehage, HMS-tiltak 198 864 

Dalen barnehage 400 000 

Fethallen, reparasjon av fuktskader 24 569 

Belysningsanlegg Fedrelandet 175 282 

Snødeponi Fedrelandet 200 000 

Vinterhage dagsenteret - demensmidler 797 000 

Lokaler barnevern Enga 60 000 

ENØK kommunale bygg 140 724 

Alt. energikilder kommunale bygg 124 499 

Kjøp av tomter/boliger 4 309 521 

Enga, adm. bygg garderober 43 474 

Regulering tomteareal Foss 233 546 

Til disposisjon rehab. bygninger 2 463 860 

Til disposisjon pr. 31.12.17 23 226 484 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Regnskap 2017 med noter

26 
 

 

Spesielle forhold i investeringsregnskapet - anleggsbidragsmodellen 

I forbindelse med utbygging av Garderåsen IV og Løkenåsen-Leikvin har Fet kommune og 
utbyggerne inngått avtale etter den såkalte anleggsbidragsmodellen. Finansdepartementet og 
Skattedirektoratet har lagt til grunn at denne modellen kan benyttes ved utbygging av vann- og 
avløpsanlegg samt veier som skal overtas av kommunen og annen kommunal infrastruktur. 
Selskapet som bygger ut anleggene har ikke fradragsrett for inngående avgift, mens det har 
kommunen. Det gjøres dermed forskjell på de tilfellene der Fet kommune selv bærer 
investeringen fra starten og de tilfellene der kommunen pålegger en privat utbygger å bygge ut 
tilsvarende anlegg. Anleggsbidragsmodellen retter opp dette ved at mva. som påløper ved 
utbygging kan fradragsføres av Fet kommune. Selskapet dekker utbyggingskostnadene eks. mva. 
ved å betale et anleggsbidrag til Fet kommune. 
 

Utgifter Garderåsen IV  

Veg og trafikksikring 2 156 

Sum utgifter  2 156 

  

Finansiering Garderåsen IV  

Innbetalt anleggsbidrag 0 

Momskompensasjon -431 

Sum inntekter -431 

  

Nettoutgift, bruk av bundet invest.fond -1 725 
  

Utgifter Løkenåsen  - Leikvin  

Veg og trafikksikring 0 

Sum utgifter  0 

  

Finansiering Løkenåsen - Leikvin  

Innbetalt anleggsbidrag -1 275 000 

Momskompensasjon 0 

Sum inntekter -1 275 000 

  

Nettoinntekt, avsatt bundet invest.fond -1 275 000 
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3.13  Note 11 –  Endring i  arbeidskapital  

Endring i arbeidskapital er en pliktig note, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner § 5. Arbeidskapital defineres som omløpsmidler minus kortsiktig 
gjeld og er en grunnleggende sammenheng i kommuneregnskapet. 
 
Endringene i kommunens arbeidskapital, anskaffelse minus anvendelse av midler, korrigert for 
endring av ubrukte lånemidler (jfr. del 1), skal samsvare med endring i kommunens balanseførte 
arbeidskapital, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld (jfr. del 2). 

Del 1: Endring av arbeidskapital i driftsregnskapet 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Anskaffelse av midler   

Inntekter driftsdel         826 017 758         782 842 661  

Inntekter investeringsdel          40 098 912           14 592 423  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner        181 635 548           58 801 606  

Sum anskaffelse av midler (A)     1 047 752 218         856 236 690  
   

Anvendelse av midler   

Utgifter driftsdel         771 828 097         716 327 161  

Utgifter investeringsdel         191 708 527           50 654 062  

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner         73 901 647           66 387 423  

Sum anvendelse av midler (B)     1 037 438 272         833 368 646  
   

Anskaffelse - anvendelse av midler (A-B)         10 313 946           22 868 044  

Endring i ubrukte lånemidler        -12 278 576            -4 582 631  

Endring i arbeidskapital          -1 964 630           18 285 413  

 

Del 2: Endring av arbeidskapital i balanseregnskapet 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Omløpsmidler   

Endring betalingsmidler           7 242 866           47 057 645  

Endring kortsiktige fordringer           5 933 472          -12 253 005  

Endring premieavvik          -3 909 954            -2 795 379  

Endring omløpsmidler (A)           9 266 384           32 009 262  
   

Kortsiktig gjeld   

Endring kortsiktig gjeld (B)        -11 231 014          -13 723 849  

Endring i arbeidskapital (A-B)          -1 964 630           18 285 413  
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3.14  Note 12 –  Anleggsmidler  

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 
regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmidler med tilhørende 
avskrivningsplan: 
 

Anleggsmiddelgruppe Avskr.plan  Eiendeler 

Gruppe 1 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende. 

Gruppe 2 10 år 
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 
transportmidler og lignende. 

Gruppe 3 20 år 
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), 
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 

Gruppe 5 50 år 
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. 

 
Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 

Anskaffelseskost 38 162 337 15 247 998 55 552 049 1 021 115 915 285 556 410 

Akkumulerte avskrivninger -32 122 180 -11 415 110 -22 855 054 -236 887 064 -84 380 537 

Tilgang i regnskapsåret 2 269 579 374 641 3 906 913 114 348 265 70 809 132 

Avgang i regnskapsåret 0 -155 650 0 0 0 

Avskrivninger i regnskapsåret -1 931 183 -696 481 -2 263 795 -20 766 280 -10 764 088 

Nedskrivninger  0 0 0 0   

Reverserte nedskrivninger 0 0 1 0 0 

Bokført verdi 6 378 553 3 355 398 34 340 114 877 810 836 261 220 917 

 
Det er i driftsregnskapet gjennomført avskrivninger for totalt 36,421 mill. kroner. Avskrivningen 
bokføres som et "nullspill" og har således ingen effekt på det regnskapsmessige resultatet. 
 
Avskrivninger er en synliggjøring av verdiforringelsen (kapitalslitet) på anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid. Avskrivningene foretas med like store årlige beløp over 
anleggsmiddelets levetid.  
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3.15  Note 13 –  Utlån 

Balanse 31.12. Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 

Sosiale utlån 702 984 753 579 932 811 909 219 

Startlån - husbankmidler 59 343 903 46 426 840 38 344 329 30 203 638 

Sum 60 046 887 47 180 419 39 277 140 31 112 857 

 

Årets inn- og utbetalinger: Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 

Sosiale utlån - mottatte avdrag -49 289 -86 929 -147 574 -127 703 

Sosiale utlån - nye utlån 99 314 296 038 232 261 293 189 

Sosiale utlån - avskrevet -100 623 -388 340 -61 095 -113 554 
        

Startlån - mottatte avdrag -7 010 917 -6 145 702 -2 614 697 -3 591 077 

Startlån - nye utlån 19 880 991 14 228 212 10 755 000 5 210 889 

Startlån - oppskrevet 46 990 0 387 2 675 
       

ØRBR - innbetalt 0 0 0 -406 200 
     

Sum 12 866 465 7 903 279 8 164 282 1 268 219 

 

3.16  Note 14 –  F inansiel le  anleggsmidler  

Aksjer og andeler, pr 31.12 

Investert beløp viser historisk 
kostpris for investeringen. Endringer 
fra forrige år viser økning eller 
reduksjon i investeringen som følge 
av kjøp, salg eller nedskriving av 
verdien, som følge av varig 
verdireduksjon. 

Obligasjoner 

Fet kommune har i regnskapsåret 
2017 ingen finansielle anleggsmidler i 
form av obligasjoner. 

Salg av finansielle anleggsmidler 

Fet kommune har i regnskapsåret 
2017 ikke solgt finansielle 
anleggsmidler. 

  

Selskapets navn 
Investert 

beløp 
Endring fra 

forrige år 

Kommunal Landspensjonskasse 16 439 955 1 700 628 

Heia Vita AS 100 000 0 

Biblioteksentralen 2 100 0 

Fellesmeieriet AL 100 0 

Foreningen Norden 500 0 

Norasonde AS 187 000 0 

Romerike Avfallsforedling 100 000 0 

Coop Romerike 800 0 

BORI Boligbyggelag 6 000 0 

Dalen vannverk 186 750 0 

Øyeren Båtservice 70 000 0 

Nedre Romerike Vannverk 2 000 0 

Romerike kontr.utv. sekretariat 10 432 0 

Romerike revisjon IKS 63 000 0 

Nedre Romerike Brann- og 
redningsvesen 

402 691 0 

Sum 17 571 328 1 700 628 
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3.17  Note 15 –  Pensjon 

Opplysninger om pensjon er en pliktig note, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner § 13. 

Generelt om pensjonsordningen i kommunen 

Fet kommune har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte og ordfører i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og lærere 
er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som 
gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert. Pensjonsordningen omfatter alders-, 
uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med 
samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Fremtidig pensjonsytelser blir beregnet 
ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. De ansatte har også rett til AFP etter 
bestemte regler. Fet kommune er med i et utjevningsfellesskap for denne ordningen.                                      

Regnskapsføring av pensjon 

Prinsipper for presentasjon i noter og regler for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i 
forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner. Regelverket har 
vært gjeldende siden regnskapsåret 2002. Fra regnskapsårene 2011 og 2014 er det gjort 
regelendringer på føring av amortisert premieavvik og amortisert estimatavvik. 
 
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnad av 
påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket avkastning på pensjonsmidlene. Netto 
pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet 
pensjonskostnad. I løpet av året føres innbetalt premie fortløpende som utgift. På slutten av året 
beregnes årets netto pensjonskostnad. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto 
pensjonskostnad er årets premieavvik. Hvis innbetalt premie er høyere enn beregnet netto 
pensjonskostnad skal premieavviket føres til inntekt i driftsregnskapet og som fordring i 
balanseregnskapet. Hvis innbetalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad skal 
premieavviket føres til utgift i driftsregnskapet og som gjeld i balanseregnskapet. 
Fordringer/gjeld, som har oppstått fra 2002 til 2010, skal utgifts-/inntektsføres over 15 år 
(amortisering). Fordringer/gjeld, som har oppstått i 2011 til 2013, skal utgifts-/inntektsføres over 
10 år, jfr. forskriftsendring. Fordringer/gjeld, som har oppstått i 2014 til 2015, skal utgifts-
/inntektsføres over 7 år, jfr. forskriftsendring. 
 
Kommunene fikk ved innføring av nye i regler i 2002 velge mellom å føre premieavviket til 
inntekt eller utgift året etter, eller føre det med nedbetaling over 15 år. Fet kommunestyre vedtok 
på dette tidspunktet å nedbetale premieavviket over 15 år. Etter forskriftsendring skal 
premieavviket oppstått fra 2011 amortiseres over 10 år og premieavviket oppstått fra 2014 
amortiseres over 7 år. Fra regnskapsåret 2016 har Fet kommunestyre, i sak 174/15, vedtatt å føre 
årlig premieavvik, som oppstår fra regnskapsåret 2016, til inntekt eller utgift året etter at det 
oppstår. Tidligere års premieavvik fra 2002 til 2015 ble vedtatt kostnadsført etter tidligere vedtatt 
amortisering 15 år/10år/7år. 
 
Utgiftene til pensjonspremie viser store variasjoner fra år til år, i hovedsak grunnet 
reguleringspremie og bruk av premiefond fra KLP, samt amortisering av tidligere års premieavvik 
fra 2002-2015. For at pensjonsutgiftene ikke skal påvirke driften unødvendig vedtok Fet 
kommunestyre, i sak 174/15, å avsette/eller bruke av kommunalt premiefond (disposisjonsfond) 
avhengig av om vi må tilføre midler eller trenger midler. 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Regnskap 2017 med noter

 

Beregning av alle pensjonkostnadene utføres av pensjonskassenes aktuarer. Deres beregninger tar 
utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet. 
 

Årets netto pensjonskostnad KLP SPK SUM 

Forskr. §13-1 nr. C    

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 34 364 079 7 358 535 41 722 614 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 26 885 179 4 556 437 31 441 616 

Brutto pensjonskostnad 61 249 258 11 914 972 73 164 230 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -25 026 194 -3 402 273 -28 428 467 

Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 36 223 064 8 512 699 44 735 763 

Avregning for tidligere år 0 0 0 

Administrasjonskostnad 2 490 455 250 608 2 741 063 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 38 713 519 8 763 307 47 476 826 

Amortisert premieavvik 7 657 462 287 580 7 945 042 

Samlet pensjonskostnad (inkl. administrasjon) 46 370 981 9 050 887 55 421 868 

 
Samlet pensjonskostnad er 55,422 mill. kroner.  Herav utgjør arbeidsgivers andel 48,542 mill. 
kroner og arbeidstakers andel 6,880 mill. kroner.  
 

Årets premieavvik  KLP SPK SUM 

Forskr. §13-1 nr. E    

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) -44 204 145 -8 775 290 -52 979 435 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 38 713 519 8 763 307 47 476 826 

Årets premieavvik, før arb.giv.avg. -5 490 626 -11 983 -5 502 609 

Årets premieavvik, inkl. arb.giv.avg. -6 264 804 -13 673 -6 278 477 

 
Årets premieavvik i KLP og SPK er tatt til inntekt i driftsregnskapet 2017. I medhold av 
kommunestyrevedtak i sak 174/15, er premieavviket avsatt til premieavviksfond 
(disposisjonsfond) i 2017. Premieavviket vil i sin helhet bli kostnadsført med bruk av fond i 2018. 
 

Akkumulert premieavvik  KLP SPK SUM 

Akkumulert premieavvik 31.12.16 -29 521 160 929 334 -28 591 826 

Årets premieavvik 2017 -5 490 626 -11 983 -5 502 609 

Sum amortisert premieavvik, 2002-2017 7 657 462 287 580 7 945 042 

Akkumulert premieavvik 31.12.17, før arb.giv.avg. -27 354 324 1 204 931 -26 149 393 

Akkumulert premieavvik 31.12.17, inkl. arb.giv.avg. -31 211 284 1 374 826 -29 836 457 

Premieavvik 2017 kostnadsføres i sin helhet i 2018, inkl. arb.giv.avg. 6 278 477 

Premieavvik 2002-2015 kostnadsføres over 15/10/7 år, inkl.arb.giv.avg. 23 557 981 

 
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 er 29,836 mill. kroner. Dette skal kostnadsføres året etter at 
det har oppstått eller fordeles over 15/10/7 år.  Dette beløpet illustrerer det en samlet har betalt, 
men ikke netto regnskapsført som utgift i perioden 2002 til 2017. Akkumulert premieavvik er en 
utfordring, både likviditetsmessig og at den reelle utgiftsføringen skyves foran oss. Fra 
regnskapsåret 2016 har Fet kommunestyre vedtatt å føre årlig premieavvik, som oppstår fra 
regnskapsåret 2016, til inntekt eller utgift året etter at det oppstår.   
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Premieavvikets påvirkning på netto driftsresultat 2017 2016 2015 2014 

Årets netto driftsresultat 12 815 264 27 021 049 26 346 074 13 711 547 

Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -6 278 477 -6 811 359 -4 569 476 -15 645 960 

Sum amortisert premieavvik, fra 2002 9 065 303 8 518 748 5 165 976 3 312 197 

Korrigert netto driftsresultat 15 602 090 28 728 437 26 942 574 1 377 784 

     

Sum driftsinntekter 826 017 758 782 842 661 721 050 431 694 055 760 

Netto driftsresultat korrigert for premieavvik 1,9 % 3,7 % 3,7 % 0,2 % 

Netto driftsresultat ikke korrigert for premieavvik 1,6 % 3,5 % 3,7 % 2,0 % 

 
Dersom netto driftsresultat korrigeres for premieavvikets påvirkning, øker netto driftsresultat i 
årene 2015-2017. I 2014 er effekten motsatt og netto driftsresultat reduseres. 
 

Premiefond  KLP 

Innestående på premiefond 01.01.17 -73 394 

Avregninger og omregning gjennomsnittsrente -403 904 

Tilført overskudd og renter  -5 101 815 

Bruk av premiefond 2017 5 514 770 

Innestående på premiefond 31.12.17 -64 343 

 

Premiefond (disposisjonsfond) i egen balanse Fet 

Innestående på premiefond 01.01.17 -11 860 887 

Bevegelser 2017:  

Avsetning tilbakeførte midler, premiefond fra KLP  -6 292 353 

Avsetning differanse mellom budsjettert og faktisk premie på enhetene -5 965 953 

Bruk til finansiering av tidligere års premieavvik, 2002-2015 5 368 772 

Bruk til finansiering av tilskudd til KLP 230 802 

Innestående på premiefond (disposisjonsfond) pr. 31.12.17 -18 519 618 

 

Balanse 31.12.17.  KLP SPK SUM 

Forskr. §13-1 nr. E    

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse, estimat 688 963 974 125 825 894 814 789 868 

Pensjonsmidler, estimat -591 970 025 -88 671 118 -680 641 143 

Netto pensjonsforpliktelse før arb.giv.avg. 96 993 949 37 154 776 134 148 725 

Netto pensjonsforpliktelse arb.giv.avg. 13 676 147 5 238 823 18 914 970 

 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler inngår i kommunens balanse. Pensjonsmidler er ført opp 
som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser er 
ført opp som langsiktig gjeld. 
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Spesifikasjon av estimatavvik KLP SPK SUM 

Forskr. §13-3 nr C og D    

Faktisk forpliktelse  647 816 061 113 910 922 761 726 983 

Estimert forpliktelse  -653 328 876 -121 075 372 -774 404 248 

Amortisert avvik i år -5 512 815 -7 164 449 -12 677 264 
    

Estimerte pensjonsmidler  539 980 328 86 953 602 626 933 930 

Faktiske pensjonsmidler  -545 331 486 -76 744 163 -622 075 649 

Amortisert avvik i år -5 351 158 10 209 439 4 858 281 
    

Brutto estimatavvik -10 863 973 3 044 990 -7 818 983 

Amortisert avvik i 2017 -7 657 462 -287 580 -7 945 042 

Netto estimatavvik -18 521 435 2 757 410 -15 764 025 

 
Estimatavvikene skal angis i note. Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som 
ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og 
årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser og 
pensjonsmidler i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler. 

Beregningsforutsetninger 

Økonomiske forutsetninger 2017 2016 2015 

Forventet avkastning på pensjonsmidler, KLP 4,50 % 4,60 % 4,65 % 

Forventet avkastning på pensjonsmidler, SPK 4,20 % 4,30 % 4,35 % 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Forventet lønnsvekst og G- regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Pensjonsregulering 2,20 %   

Forholdstall fra Kommunal- og regionaldepartementet 1 1 1 

 
Ovennevnte forutsetninger er lagt til grunn i beregningene. 
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3.18  Note 16 –  Korts ikt ige fordr inger  

Nr Beløp i hele kr 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 
      

1 Ressurskrevende brukere 19 351 000 19 504 000 20 965 000 25 249 600 

2 Refusjon NAV 2 787 896 2 243 937 1 850 623 1 766 184 

3 Moms Fylkesskattesjefen 12 726 781 7 096 567 10 911 440 9 687 962 

4 Div. refusjoner Fylket 368 629 706 414 492 367 1 707 127 

5 Div. refusjoner Staten 7 870 644 4 079 980 11 971 451 3 567 322 

6 Div.refusjoner kommuner 0 372 266 0 31 880 

7 Div. refusjoner Firma 1 060 966 888 830 254 900 884 043 

9 Utest. renter/avdrag formidlingslån 20 541 66 625 50 732 63 095 

12 Periodisering inngående fakturaer 0 0 651 932  

13 Oppgjør mellom regnskapsår 0 425 139 544 064 1 595 238 

14 Refusjon fra andre 0 40 861 45 077 98 590 

15 Utestående - diverse brukerbetalinger 3 748 961 6 577 327 6 517 364 6 700 700 
      

  Sum kortsiktige fordringer 47 935 418 42 001 946 54 254 951 51 351 741 

 
 
I 2017 er det administrativt ført tap på kr 60 973,-. 
 
1 Forventet sluttoppgjør fra staten for ressurskrevende brukere, bokført som inntekt i 2017. 
2 Refusjonskrav til NAV vedr. sykemeldinger m.v., bokført som inntekt i 2017. 
3 Krav på merverdiavgift, bokført som inntekt i 2017. 
4 Krav på skogavgift. 
5 Krav på bl.a. skatteinntekter des. 2017, fastlønnstilskudd Helfo og nav-inntekter 2017. 
7 Gjelder krav til KS for utbetaling av OU-midler bokført som inntekt i 2017. 
9 Gjelder krav på renter og avdrag fra låntakere, administrert av Lindorff. 
15 Gjelder krav for utsendte fakturaer fra kommunen til brukere av kommunens tjenester. 
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3.19  Note 17 –  F inansiel le  omløpsmidler  

Fet kommune har ingen finansielle omløpsmidler i form av aksjer, andeler, sertifikater eller 
obligasjoner. 
 

3.20  Note 18 –  Likviditet  

Likviditetsutvikling, i 1000 kroner, 31.12 
Regnskap  

2017 
Regnskap  

2016 
Regnskap  

2015 
Regnskap  

2014 

Omløpsmidler     285 713      276 447      244 437      220 670  

Kortsiktig gjeld    -125 939     -114 708     -100 984     -109 971  

Arbeidskapital     159 774      161 739      143 453      110 699  

Korrigert for premieavvik, kortsiktig fordring      -35 078       -38 988       -41 784       -46 653  

Korrigert for premieavvik, kortsiktig gjeld         5 242          6 365          7 488          5 560  

Sum premieavvik      -29 836       -32 623       -34 296       -41 093  
     

Arbeidskapital ekskl. premieavvik     129 938      129 116      109 157        69 606  
     

Heftelser på arbeidskapitalen:     

Ubrukte lånemidler til investeringer      -16 331       -28 610       -33 193       -24 267  

Bundne fond investeringer        -3 913         -2 375         -1 343         -1 120  

Ubundne fond investeringer           -839            -793         -1 010         -1 134  

Driftslikvider     108 855        97 338        73 611        43 085  

Bundne driftsfond      -28 945       -40 768       -44 718       -43 962  

Likvider for ordinær drift       79 910        56 570        28 893            -877  
     

Nøkkeltallene er ekskl. premieavvik     

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 15,7 % 16,5 % 15,1 % 10,0 % 

Likviditetsgrad 1- omløpsmidler/kortsiktig gjeld            2,1             2,2             2,2             1,7  

Likviditetsgrad 2- omløpsmidler korrigert for 
heftelser på arbeidskapitalen/kortsiktig gjeld 

           1,7             1,5             1,3             1,0  

 
Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir et 
uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert 
som de forfaller.  
 
Kortsiktige fordringer og gjeld knyttet til premieavvik påvirker likviditeten, og arbeidskapitalen er 
korrigert for dette. Se forklaring av premieavvik og hvordan dette påvirker fordring og gjeld i 
note 15 om pensjon. Akkumulert premieavvik pr. 31.12.17 er 29,836 mill. kroner. Av dette skal 
24,334 mill. kroner kostnadsføres (amortiseres) over driften fordelt over 15 år/10 år/7 år, og 
5,502 mill. kroner kostnadsføres årlig (dvs. i 2018). Kostnadsføringen vil gradvis bedre 
likviditeten.  
 
Arbeidskapital ekskl. premieavvik var 129,9 mill. kroner pr. 31.12.17, en økning på 0,8 mill. 
kroner fra 2016. En del av likvidene (betalingsmidler) er knyttet opp til finansiering av 
investeringer, som ubrukte lånemidler og fond til investeringer. Driftslikvider er 108,9 mill. 
kroner og har økt med 11,5 mill. kroner. Korrigeres for bundne driftsfond (gave-, tilskudds- og 
selvkostmidler) vises midler til ordinær drift. Likvider for ordinær drift er 79,9 mill. kroner og har 
økt med 23,3 mill. kroner. 
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Arbeidskapitalen i % av driftsinntekter er 15,7 % og er ut fra et måltall på 8-10 % tilfredsstillende. 
Tallet sier ikke noe om variasjoner i  likviditet gjennom året. Kommunen har ikke hatt 
betalingsproblemer i 2017.  
 
Likviditetsgradene viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Omløpsmidlene er 
de mest likvide midlene. Jo større denne er i forhold til kortsiktig gjeld, dess enklere er det å 
betjene den kortsiktige gjelden ved forfall.  
 
Likviditetsgrad 1 er 2,1 i 2017. Med et måltall på større enn 2 er likviditeten tilfredsstillende. 
 
Likviditetsgrad 2 er 1,7 i 2017. Med et måltall på større enn 1 er dette tilfredsstillende. Under 1 
innebærer at en har negative driftslikvider, og en ville fått problemer med å betale den kortsiktige 
gjelden ved forfall, hvis alt hadde vært gjort opp. 
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3.21  Note 19 –  Fond, avsetninger og bruk av 
avsetninger  

Noten er pliktig, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 
§ 5 nr. 6. Økonomiske midler avsatt i drifts- og investeringsregnskapet, samt regnskapsmessig 
mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet og udekket/udisponert i investeringsregnskapet 
representerer egenkapitalens fondsdel. De avsatte midlene klassifiseres i bundne og ubundne 
fond, hvor midler avsatt til bundne fond er øremerket til et bestemt formål av andre enn 
kommunen selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift. 

Alle avsetninger og bruk av avsetninger, drifts- og investeringsregnskapet 

  
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av fond i 
driftsregnskapet 

Bruk av fond i 
inv.regnskapet 

Beholdning 
31.12.17 

Disposisjonsfond 66 688 582 42 925 646 -9 633 123 -65 555 99 915 550 

Bundne driftsfond 40 768 363 3 372 668 -15 184 086 -12 000 28 944 944 

Ubundne investeringsfond 793 069 45 538   0 838 607 

Bundne investeringsfond 2 375 015 2 974 696   -1 436 620 3 913 091 

Regnskapsmessig 
mindreforbruk 

20 341 864   -20 341 864   0 

Samlede avsetninger og 
bruk  

130 966 891 49 318 548 -45 159 073 -1 514 175 133 612 192 

 
Nedenfor vises avsetninger og bruk av fond for de enkelte fondsgrupper, fordelt på 
regnskapsskjema 1A og 1B, samt for 2A. 

Disposisjonsfond – avsetning og bruk i driftsregnskapet 

Regnskapsskjema 1A 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger Bruk av fond 

Beholdning 
31.12.17 

Generelt disposisjonsfond 50 705 614 24 388 864 -337 023 74 757 455 

Opprinnelig budsjett   2 200 000 0   

Justert budsjett   24 388 864 -341 864   
     

 

Regnskapsskjema 1B 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger Bruk av fond 

Beholdning 
31.12.17 

Premieavvik pensjon       3 696 526  6 278 477 -3 696 526 6 278 477 

Premiefond pensjon      11 860 887  12 258 305 -5 599 574 18 519 618 

Eiendomsavdelingen          360 000  0 0 360 000 

Sum disposisjonsfond       15 917 413  18 536 782 -9 296 100 25 158 095 

Opprinnelig budsjett   17 526 000 -9 310 000   

Justert budsjett   18 793 000 -9 302 000   

Bundne fond - avsetning og bruk i driftsregnskapet 

Regnskapsskjema 1A 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Bundne driftsfond 35 558 713 0 -12 000 35 546 713 

Opprinnelig budsjett   0 0   

Justert budsjett   0 0   
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Regnskapsskjema 1B 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Politisk ledelse 10 000 0 -10 000 0 

Tverrfaglig samarbeid 103 417 37 900 0 141 317 

Legat Oskar Øverby 174 094 1 566 -175 661 0 

Østersund og Ramstadskogen bhg, rollemod. 55 000  -14 563 40 437 

Garderåsen barnehage 5 000 0 0 5 000 

Tienbråten barnehage 63 563 7 307   70 870 

Barnehage - felles 292 324 403 016 -86 800 608 541 

PPT 64 000 0 -13 679 50 321 

Kultur 802 794 180 500 -148 276 835 018 

Helse  1 075 720 1 013 330 -166 072 1 922 979 

NAV, sosiale tjenester 2 868 919 19 569 -103 071 2 785 417 

Barnevern 2 310 741 938 919 0 3 249 660 

Kommunalteknikk 19 100 773 262 666 -12 278 412 7 085 027 

Kommuinalteknikk - Vannfond 2* 0 103 151   103 151 

Samfunn og næring 2 854 188 194 904 -349 918 2 699 174 

Feiervesen 523 358 9 839 -52 930 480 266 

         

Rådmannskontoret, skjønnsmidler 527 881      

Kr 264 941 er overført til Pålsetunet institusjon -263 941      

Kr 264 940 er overført til tj.for funksjonshemm. -263 940       

Sum rådmannskontoret 0 0 0 0 

         

Arbeidsmiljønettverk SFO 0      

kr 37 080 er overført til SFO      0 

Sum arbeidsmiljønettverk SFO -37 080 100 000 -23 226 39 694 

         

Arbeidsmiljønettverk hjemmehjelp        

kr 4 018 er overført til hjemmetjenesten        

Sum arbeidsmiljøvettverk hjemmehjelp -4 018 100 000   95 982 

         

Dalen SFO 0      

kr 7 861 er overført fra arbeidsmiljønettverk 7 861      

Sum Dalen SFO 7 861  -7 861 0 

         

Garderåsen skole og SFO 24 980      

kr 11 182 er overført fra arbeidsmiljønettverk 11 182      

Sum Garderåsen skole og SFO 36 162  -36 162 0 

         

Riddersand skole og SFO        

kr 61 367 er overført fra skole og SFO - felles 61 367      

kr 18 037 er overført fra arbeidsmiljønettverk 18 037      

Sum Riddersand skole og SFO 79 404 0 -79 404 0 

         

Skole og SFO - felles 70 023      

kr 61 367 er overført til Riddersand skole -61 367      

Sum skole og SFO - felles 8 657 0 -8 657 0 

         

Pålsetunet 1 701 413      

Kr 263 941 er overført fra rådmannskontoret 263 941      

Sum Pålsetunet 1 965 354 0 -1 182 200 783 154 

         

Hjemmetjenesten 2 717 303 0     
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Regnskapsskjema 1B 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

kr 4 018 er overført fra pers. arbeidsmiljøn. 4 018      

Sum hjemmetjenesten 2 721 321      

kr 809 000 overført til inv.Vinterhage Dagsent. -809 000      

Sum hjemmetjenesten drift 1 912 321  -178 374 1 721 947 

         

Funksjonshemmede 213 221      

Kr 263 940 er overført fra rådmannskontoret 263 940       

Sum funksjonshemmede 477 161  -268 821 208 340 

         

Sum bundne driftsfond  34 749 713 3 372 668 -15 184 086 22 926 294 

Opprinnelig budsjett   1 038 000 -11 831 000   

Justert budsjett   2 124 000 -11 729 000   

Overføring til investeringsregnskapet 

Regnskapsskjema 1A 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Overføring til investeringsregnskapet   4 007 378 0   

Opprinnelig budsjett   3 000 000 0   

Justert budsjett   4 012 000 0   

Disposisjonsfond – avsetning og bruk i investeringsregnskapet 

Regnskapsskjema 2A 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Rådhuset, solavskjerming 65 555 0 -65 555 0 

Hjemmetjenesten 17 617 0 0 17 617 

Opprinnelig budsjett   0 0   

Justert budsjett   0 -83 170   

Bundne fond – avsetning og bruk i investeringsregnskapet 

Regnskapsskjema 2A 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

         

Ubundne investeringsfond 793 069 45 538 0 838 607 

Opprinnelig budsjett   28 000     

Justert budsjett   28 000 -124   

         

Bundne driftsfond        

Kommunalteknikk, vannfond 2* 5 209 650 0 0 5 209 650 

Vinterhage Dagsenteret 0      

kr 809 000 overført fra drift hjemmetjenesten 809 000      

Sum vinterhage Dagsenteret 809 000   -12 000 797 000 

         

Opprinnelig budsjett   0 -5 000 000   

Justert budsjett   0 -809 000   

Sum bundne driftsfond inv .regnskapet        

         

Bundne investeringsfond        

Kommunalteknikk, Garderåsen IV 10 974 0 -1 725 9 249 

Kommunalteknikk, Løkenåsen - Leikvin 0 1 275 000 0 1 275 000 

Grønnstruktur, lekeplasser 0 693 000 0 693 000 

Frikjøp for parkeringskrav  0 120 000   120 000 

Nav, startlån 1 434 895 877 441 -1 434 895 877 441 
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Tilfluktsrom 929 145 9 255   938 400 

Sum bundne investeringsfond 2 375 015 2 974 696 -1 436 620 3 913 091 

Opprinnelig budsjett   26 000 0   

Justert budsjett   26 000 -10 974   

 
* Kommunalteknikk - vannfond 2: Det er avsatt renter kr 103 151 i driftsregnskapet som tilhører vannfond 2, 
se bundne driftsfond regnskapsskjema 1B. Fondets beholdning 31.12. er i sum kr 5 312 801. 
 
Nedenfor vises de ulike fondsgrupper fordelt på formål: 

 Formål – ubundne fond 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Disposisjonsfond        

Generelt disposisjonsfond 50 687 997 24 388 864 -337 023 74 739 838 

Forsikringsfond 360 000 0 0 360 000 

Rådhuset, solavskjerming 65 555  -65 555 0 

Hjemmetjenesten 17 617  0 17 617 

Pensjon, premieavvik 3 696 526 6 278 477 -3 696 526 6 278 477 

Pensjon, premiefond 11 860 887 12 258 305 -5 599 574 18 519 618 

Sum disposisjonsfond 66 688 582 42 925 646 -9 698 678 99 915 550 

         

Ubundne investeringsfond        

Sum til finansiering investeringer 793 069 45 538 0 838 607 

         

Sum formål ubundne fond 67 481 651 42 971 185 -9 698 678 100 754 157 

 
 

 Formål - bundne fond 
Beholdning 

01.01.17 
Avsetninger 

Bruk av 
fond 

Beholdning 
31.12.17 

Bundne driftsfond        

Diverse gavemidler 674 693 0 -123 243 551 450 

Legat Oskar Øverby 174 094 1 566 -175 661 0 

Diverse tilskuddsmidler  9 362 688 2 794 974 -2 112 901 10 044 760 

Etableringstilskudd 1 890 455 0 -103 071 1 787 384 

Tap startlån 978 465 19 569 0 998 034 

Selvkost vann 1 3 915 771 51 949 -2 517 093 1 450 626 

Selvkost vann 2 5 209 650 103 151 0 5 312 801 

Selvkost avløp 14 191 501 190 078 -9 060 504 5 321 075 

Selvkost septik 20 225 8 257 0 28 482 

Selvkost renovasjon 973 276 12 333 -700 765 284 844 

Selvkost feiing 523 358 9 839 -52 930 480 266 

Skogavgiftsfond 315 569 48 153 -212 918 150 804 

Næringsfond 2 538 618 132 799 -137 000 2 534 417 

Sum bundne driftsfond 40 768 362 3 372 668 -15 196 086 28 944 944 

         

Bundne investeringsfond        

Sum, se spesifikasjon ovenfor 2 375 015 2 974 696 -1 436 620 3 913 091 

         

Sum formål bundne fond 43 143 377 6 347 364 -16 632 706 32 858 034 
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3.22  Note 20 –  Endring i  regnskapsprins ipp  

Som en følge av endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i 
regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til 
egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at 
tilskuddet til ressurskrevende brukere ble lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av 
regnskapsprinsipp. Det har ikke vært sentralt gitte endringer i regnskapsprinsipper i 2017. 
 

 2017 2016 

Endring i regnskapsprinsipp drift 9 447 092 9 447 092 

Endring i regnskapsprinsipp investering -7 285 200 -7 285 200 

Sum endring regnskapsprinsipp, positiv egenkapital 2 161 892 2 161 892 
   

 År Beløp 

Feriepenger landbruk  1994 -42 525 

Kompensasjon for mva 1999/2001 2 367 686 

Påløpte renter investeringslån 2001 -3 132 853 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 10 073 000 

Kapitalkonto tidligere særregnskap skogen  181 784 

Endring regnskapsprinsipp drift, positiv egenkapital  9 447 092 
   

 År Beløp 

Feriepenger  1992 -7 062 935 

Påløpte renter startlån 2001 -222 265 

Endring regnskapsprinsipp inv., negativ egenkapital  -7 285 200 
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3.23  Note 21 –  Kapitalkonto  

Kapitalkontoen er en pliktig note. Bevegelsene på kontoen skal presenteres. Kommunens 
balanseførte egenkapital tilsvarer forskjellen mellom balanseført verdi av eiendeler og gjeld og er 
ifølge forskriften inndelt i en kapitalkonto og flere ulike fond (egenkapitalens fondsdel). 
Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig 
gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser dermed egenkapitalfinansiert andel av 
anleggsmidlene. 

Kapitalkonto, balanse pr 31.12.17 

Verdi av kommunens anleggsmidler 1 952 749 291 

Langsiktig gjeld -1 815 366 904 

Korrigert for ubrukte lånemidler 16 331 345 

Kapitalkonto pr. 31.12.17 153 713 732 

 

Kapitalkonto, bevegelser 2017 

  DEBET   KREDIT  

Inngående balanse pr. 01.01.17         105 571 396  

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg      33 676 421    

Aktivering av fast eiendom og anlegg         189 064 307  

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler          155 650    

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.       2 745 406    

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler            2 644 220  

Kjøp av aksjer og andeler            1 700 628  

Endring av pensjonsmidler           53 707 213  

Mottatte avdrag på utlån, formidlingslån       7 010 917    

Mottatte avdrag på utlån, sosiale lån            49 289    

Utlån, startlån           19 880 991  

Utlån, sosiale lån                 99 314  

Oppskrivning utlån, startlån                 46 990  

Av- og nedskrivning på utlån, sosiale lån          100 623    

Bruk av midler fra startlån      19 880 991    

Bruk av midler fra eksterne lån    150 897 585    

Avdrag på eksterne lån, investeringslån           26 500 000  

Avdrag på eksterne lån, formidlingslån            7 522 833  

Endring pensjonsforpliktelser      40 385 621    

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse              1 878 344  

Utgående balanse pr. 31.12.17    153 713 732    

SUM    408 616 236        408 616 236  
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3.24  Note 22 –  Langsikt ig  gjeld  

Brutto lånegjeld er samlede lån til investeringer og til startlån i Husbanken. Startlån dekkes med 
innbetaling av renter og avdrag fra låntakerne. Etter fratrekk av startlån framkommer netto 
lånegjeld. Kommunens lån til VA sektoren dekkes via kommunale gebyrer. Videre dekkes en del 
av gjelden med tilskudd fra Husbanken ( lån til grunnskolereformen og 
omsorgsboliger/sykehjem). Korrigert netto lånegjeld er gjeld til øvrige kommunale investeringer. 
 

 Regnskap  
2017 

Regnskap  
2016 

Regnskap  
2015 

Regnskap  
2014 

Brutto lånegjeld 981 662 064 857 184 897 846 373 662 765 387 476 

Startlån, dekket av låntakere -54 432 064 -46 954 897 -37 706 938 -27 435 504 

Netto lånegjeld 927 230 000 810 230 000 808 666 724 737 951 972 

Gjeld dekket av VA-sektoren -176 109 537 -165 623 113 -162 047 370 -149 097 043 

Gjeld dekket av tilsk. fra Husbanken -25 554 452 -27 584 906 -29 615 361 -31 645 816 

Korrigert netto lånegjeld  725 566 011 617 021 981 617 003 993 557 209 113 

 
I henhold til kommunestyrets vedtak har Fet kommune tatt opp 143,5 mill. kroner i nye 
investeringslån i 2017. Innbetalt avdrag på investeringslån er 26,5 mill. kroner, jfr. note 8. Det ble 
tatt opp 15 mill. kroner i startlån i Husbanken til videreutlån i 2017. Det er innbetalt 1,251 mill. 
kroner i ordinære avdrag og 6,272 mill. kroner i ekstraordinære avdrag. 

Gjeld fordelt på kreditorer 

Investeringslån 
Regnskap  

2017 
Vekt i % Forfall 

Flytende rente - rentebinding under 1 år    

Kommunalbanken, 1,095% 117 000 000 13 % 10.08.2018 

Kommunalbanken, 1,445% 173 306 000 19 % 14.03.2018 

SEB, 0,965% 158 324 000 17 % 28.02.2018 

Sum flytende rente  448 630 000 48 %  

    

Fast rente - rentebinding over 1 år    

DNB Markets, 1,058% 250 000 000 27 % 04.09.2018 

Kommunalbanken, 1,450% 228 600 000 25 % 18.01.2019 

 Sum fast rente 478 600 000 52 %  

    

Sum lån 927 230 000 100 %  

    

Inngåtte rentebytteavtaler, fast rente    

Renteswap DNB, 3,59% mot 0,87% 100 000 000 11 % 15.09.2021 

Renteswap Danske Bank, 3,61% mot 0,88% 150 000 000 16 % 15.09.2021 

Sum inngåtte rentebytteavtaler 250 000 000 27 %  
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Startlån 
Regnskap  

2017 
Vekt i % Forfall 

Flytende rente    

Husbanken - 1150 6157 - 1,58% 4 340 868  2034 

Husbanken - 1151 2910 - 1,58% 3 978 484  2035 

Husbanken - 1151 6478 - 1,58% 4 473 358  2036 

Husbanken - 1153 1990 - 1,58% 12 088 102  2045 

Husbanken - 1153 4934 - 1,58% 14 551 252  2040 

Husbanken - 1153 7625 - 1,58% 15 000 000  2048 

Sum startlån flytende rente 54 432 064 100 %  

 
Pr. 31.12.17 er andel lån med fastrente 52%, og andel lån med flytende rente 48%.  Dette tilsvarer 
en gjennomsnittlig rentebindingstid på 1,53 år. Kommunens Finansreglement setter en 
begrensning på en gjennomsnittlig rentebinding på maks 5 år. For ytterligere informasjon vises til 
Finansrapport. Av startlån er 100 % flytende lån. 
 

Forklaring på renteswap (rentebytteavtale) 

En renteswap er en avtale mellom to parter om å bytte rente på et eksisterende flytende lån. Fortjenesten ligger i 
hvilken avtalt margin man klarer å oppnå.Man avtaler og betaler fast rente for x antall år, samt en fast margin. I 
tillegg mottar man til en hver tid gjeldende 3 mnd. Niborrente. Dersom Niborrente er fallende ift avtalte fastrente 
blir det fordyrende for kommunen. Dersom Niborrente er stigende ift avtalte fastrente blir det gevinst for 
kommunen. Dersom Niborrente er stigende ift avtalte fastrente blir det gevinst for kommunen. Bankene tilbyr 
dette for å oppnå forutsigbarhet på x antall millioner i x antall år. 
 
Eksempel: 
Vi har tegnet en renteswap og betaler en fast rente på 3,59%. I rentebytte mottar vi 3 mnd Nibor 0,87% (Nibor 
varierer gjennom året) og Nibor er i dette tilfellet lavere en fast swap. Vi må dermed betale netto 2,72% (3,59% 
minus 0,87%). Dersom Nibor hadde vært høyere enn fastsatt rente på swap ville vi ha mottatt penger.  
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3.25  Note 23 –  Korts ikt ig gjeld  

Nr: Beløp i hele kr 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

1 Skatt- og påleggstrekk -14 627 473 -13 904 636 -13 120 982 -12 727 738 

2 Arbeidsgiveravgift -8 159 737 -7 798 861 -6 550 208 -9 259 402 

3 Ubetalte bokførte renter -8 941 903 -7 987 535 -5 638 076 -4 739 786 

4 Kortsiktig gjeld - Staten -1 247 310 -1 027 834 -117 820 0 

5 Kortsiktig gjeld - Firma -5 432 025 -728 004 0 -35 830 

6 Periodisering av lønn -5 440 331 -4 967 300 -4 646 683 -4 959 672 

7 Avsatte feriepenger, inkl.avg. -44 563 354 -42 679 852 -39 933 447 -38 766 953 

8 Leverandørgjeld -32 285 147 -29 249 110 -23 444 937 -33 685 089 

9 Diverse  -300 -300 -40 832 -40 833 

10 Mva - nytt og gammelt år 0 0 -3 465 -195 311 

  Sum kortsiktig gjeld -120 697 580 -108 343 432 -93 496 450 -104 410 614 

 
1:  Skatt- og påleggstrekk for 6. termin 2016 med betalingsfrist 10. februar 2017.  
2:  Arbeidsgiveravgift for 6. termin 2016 med betalingsfrist 10. februar 2017.  
3:  Beregnet påløpte renter langsiktig gjeld frem til 31.12.16 med forfall i 2017.  
4:  Til staten, inntektsutjevning november og desember 2017. 
5:  Kortsiktig gjeld firma, periodisering av merverdiavgift.  
6:  Lønn for 2017 som ble utbetalt i januar 2018.  
7:  Opptjente feriepenger i 2017 som utbetales i 2018.  
8:  Fakturaer bokført i 2017, med forfall i 2018, samt fakturaer som er mottatt i 2018, men som  
gjelder og er bokført i 2017.  
9:  Diverse småbeløp  uten særlig betydning.  
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3.26  Note 24 –  Selvkosttjenester  

Kommunestyret vedtok i sak 73/14 at nye retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester, H-3/14, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal 
ligge til grunn for beregning av selvkost innenfor vann, avløp, renovasjon, septik, feiing samt 
saker etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven fra 2014. 
 
Etter regnskapsreglene skal et positivt resultat innenfor selvkost avsettes til bundet driftsfond i 
kommuneregnskapet. 
 
Det er ikke tillatt å ha negativ egenkapital i kommuneregnskapet. Et negativt resultat innenfor 
selvkost utover bruk av tidligere avsatte midler, må derfor midlertidig dekkes over kommunens 
driftsregnskap. Positivt resultat innenfor selvkost påfølgende år, forutsettes tilbakeført til 
kommunens driftsregnskap inntil selvkostområdet er positivt. 
 
Kommunen fikk tilbakebetalt 6,608 mill. kroner fra NRV AS i 2014. Kommunestyret vedtok i 
sak 59/14 at midler fra NRV AS (fond 2) skal avsettes på bundet driftsfond og disponeres til 
vannformål etter følgende retningslinjer: a) Fondets maksimale tidshorisont er 15 år. b) Midlene 
kan brukes til drifts- og investeringsformål på eksisterende vannforsyningsanlegg. c) Fondet skal 
renteberegnes etter tilsvarende regler som et selvkostfond. I tabellen nedenfor er midlene omtalt 
under vannfond 2.  

Selvkostfond pr. 31.12.17. Positive selvkostområder er avsatt på selvkostfond: 

Positive selvkostområder Beløp   Negative selvkostområder Beløp 

Selvkostfond 1 VANN -1 450 626  Selvkostområde PLANSAK 6 927 420 

Selvkostfond 2 VANN -5 312 801  Selvkostområde BYGGESAK 3 102 794 

Selvkostfond AVLØP -5 321 075  Selvkostområde MATRIKKELLOVEN 6 964 312 

Selvkostfond SEPTIK -28 482  Sum negative selvkostområder 16 994 524 

Selvkostfond RENOVASJON -284 844    

Selvkostfond FEIING -480 266    

Sum positive selvkostområder -12 878 095    
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Regnskap selvkosttjenester 2017 

Vann, avløp, septik og renovasjon 

Regnskap 2017 Vann fond 1 Vann fond 2 Avløp Septik Renovasjon 

Årsgebyrer -12 015 602  -25 585 450 -1 264 178 -12 210 442 

Tilknytningsgebyrer -552 513  -916 693 0  

Sum gebyrinntekter -12 568 115  -26 502 143 -1 264 178 -12 210 442 

Direkte kostnader, kjerneprodukt 10 769 163  27 299 478 1 179 581 12 784 255 

Indirekte kostnader 461 462  610 735 74 737 124 768 

Kapitalkostnader, renter 1 531 683  1 854 508 428 632 

Kapitalkostnader, avskrivninger 2 399 964  5 880 597 1 991 2 248 

Andre inntekter -112 993  -148 356 -364 -716 

Sum gebyrgrunnlag/Kostnader 15 049 279  35 496 963 1 256 373 12 911 187 

-/+Overskudd/underskudd 2 481 164  8 994 820 -7 805 700 745 

Disponering til/fra bundet 
selvkostfond 

-2 517 093  -9 060 504 7 780 -700 765 

Korr., for lite brukt av fond i 2016 35 929  65 684 25 20 

      

Årets dekningsgrad, selvkostandel 
totalt 

-83,5 %  -74,7 % -100,6 % -94,6 % 

Benyttet kalkylerente 1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 

         

Selvkostfond - endring i 2017         

Selvkostfond pr. 01.01.17 -3 915 771 -5 209 650 -14 191 501 -20 225 -973 276 

-/+ korr. bruk fond 2016, 
tilbakeføres drift 

35 929  65 684 25 20 

-/+ avsetning/bruk av fond 2 481 164  8 994 820 -7 805 700 745 

-/+ overskudd/underskudd 0  0 0 0 

-/+ renteinnt./-utg. av fond -51 949 -103 151 -190 078 -477 -12 333 

Selvkostfond pr. 31.12.17 -1 450 626 -5 312 801 -5 321 075 -28 482 -284 844 

 
Feiing, plan- og bygningslov, matrikkellov 

Regnskap 2017 Feiing Plansak Byggesak Matrikkellov 

Gebyrer -1 621 450 -1 104 737 -1 246 839 -1 128 120 

Sum gebyrinntekter -1 621 450 -1 104 737 -1 246 839 -1 128 120 

Direkte kostnader, kjerneprodukt 1 669 075 1 256 818 2 394 806 2 469 191 

Indirekte kostnader 57 009 91 457 196 984 186 432 

Kapitalkostnader, renter  0 7 651 7 651 

Kapitalkostnader, avskrivninger  0 121 125 121 125 

Andre inntekter -51 705 -15 124 -66 715 -454 627 

Sum gebyrgrunnlag 1 674 379 1 333 151 2 653 851 2 329 772 

-/+Overskudd/underskudd 52 929 228 414 1 407 013 1 201 652 

Disponering til/fra bundet selvkostfond -52 929     

       

Årets dekningsgrad, selvkostandel -96,8 % -82,9 % -47,0 % -48,4 % 

Benyttet kalkylerente 1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 
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Regnskap 2017 Feiing Plansak Byggesak Matrikkellov 

Selvkostfond - endring i 2017        

Selvkostfond pr. 01.01.17 -523 358 6 699 006 1 695 781 5 762 660 

-/+ avsetning/bruk av fond 52 929     

-/+ overskudd/underskudd 0 228 414 1 407 013 1 201 652 

-/+ renteinnt./-utg. av fond -9 838     

Selvkostfond pr. 31.12.17 -480 266 6 927 420 3 102 794 6 964 312 

 

3.27  Note 25A –  Interkommunalt  samarbeid med 
hovedkontor i  Fet  

Interkommunalt barnevernsamarbeid, kommuneloven § 28 

Mellom Aurskog-Høland, Sørum og Fet. 

  Kroner 

Netto lønns- og driftsutgifter ressursteamet 4 526 133 

Driftsutgifter lokaler 110 000 

Utgifter administrasjon, påslag 8,5% 394 071 

Netto utgifter til fordeling 5 030 204 

    

Fordelt slik:   

Overføring fra Aurskog-Høland kommune 1 791 419 

Overføring fra Sørum kommune 1 958 013 

Andel Fet kommune 1 280 772 

Sum fordelt 5 030 204 
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3.28  Note 25B –  Interkommunalt  samarbeid med 
hovedkontor i  andre kommuner  

Selskap 
Overføring fra 

Fet 2017 

Romerike Avfallsforedling IKS 12 413 736 

Nedre Romerike Vannverk IKS 4 281 700 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 9 056 393 

Midtre Romerike avløpsselskap IKS 16 699 134 

Romerike Krisesenter IKS 890 356 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 169 176 

Romerike Revisjon IKS 1 173 572 

Nedre Romerike Vannverk AS 0 

Strandveien 1 AS 0 

Norasonde AS 0 

Heia Vita AS 697 085 

 
 

Vertskommunesamarbeid 
Overføring fra 

Fet 2017 

Øyeren IKT 6 458 999 

Skedsmo kemnerkontor 1 661 782 

Interkommunalt innkjøpssamarbeid (IINR) 0 

Nedre Romerike legevakt 3 594 000 

Folkehelsekoordinator og kommuneoverlege 687 305 

Helse- og miljøkonsulent 197 774 

Frisklivskoordinator 315 062 

Interkommunalt barnevernsamarbeid - advokatteam 884 875 

Barnevernvakten 506 236 

Kommunal akutt døgntjeneste 2 266 000 

Regionalt samhandlingskontor 183 000 
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3.29  Note 26 –  Garantier gitt  av  kommunen 

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001.  

Del 1 Garantier gitt av kommunen - nedkvittert pr 31.12.2017 

Garanti gitt til Bank Garantibeløp Utløpsår 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 70365 Kommunalbanken 204 835 2019 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 80568 Kommunalbanken 274 157 2021 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 20263 Kommunalbanken 934 511 2032 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 20272 Kommunalbanken 248 589 2022 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 20491 Kommunalbanken 445 500 2032 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0219 Kommunalbanken 7 775 458 2038 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0221 Kommunalbanken 3 682 800 2033 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0748 Kommunalbanken 983 813 2022 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0749 Kommunalbanken 594 001 2023 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0606 Kommunalbanken 534 600 2035 

Romerike Avfallsforedling (Roaf) - 0607 Kommunalbanken 381 856 2020 

        

Dalen Idrettslag Kommunalbanken 589 000 2025 

Dalen Idrettslag Kommunalbanken 920 000 2019 

Dalen Idrettslag Kommunalbanken 1 537 000 2022 

Fet Arena AS Kommunalbanken 52 800 000 2054 

Fet Arena AS Kommunalbanken 15 700 000 2019 

Fet Arena AS Kommunalbanken 18 545 000 2022 

        

Fet andelsbarnehage, Sommerly Husbanken 1 313 400 2023 

Fetsund andelslag BA (Fetsund Barnehage) Husbanken 2 780 000 2030 

Fet utleiestiftelse Husbanken 28 461 573 2043 

Sum garantier   138 706 093   

Garanti for ansattes lån   0   

Antall garantier   20 0 

Samlet garantier ansatte   0 0 

Herav garanti adm. Sjefen   0 0 

Garantier kommunale regnskapsenheter   0 0 

og foretak KF   0 0 

Samlet garantier ansatte   0 0 

Totalt garantibeløp alle garantier   138 706 093 0 

 

Del 2    Innfrielser og tap 

Kommunen har ikke innfridd garantier i løpet av regnskapsåret 2017. 
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- sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet  

 

Finansrapport 2017 
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Finansrapport 
I medhold av Fet kommunes reglement for finansforvaltning skal rådmannen rapportere om 
finansforvaltning ved hver tertial og sammen med årsrapporten. 
 
Fet kommune har konsernbankavtale med DnB. 
Fet kommune har avtale med Bergen Capital Management AS (BCM) om forvaltning av 
gjeldsporteføljen knyttet til investeringslån. BCM utarbeider en utfyllende rapport om 
gjeldsporteføljen. Rapporten følger vedlagt.  
 

 Forvaltning av ledig l ikviditet og andre 
midler beregnet for  dri ftsformål  

Plasseringer  
Fet kommune har i 2017, i tillegg til plassering innenfor løpende bankavtale i DnB, en aktiv 
plassering i KLP Banken, jfr. Finansreglementets pkt. 3.2.   
 
Avkastning  
Innskuddsmidler i DnB var 166,483 mill. kroner pr. 31.12.17. Disse midlene varierer fra dag til 
dag, og har en rente tilsvarende 1 mnd. Nibor +0,24 %.  
Renter i DnB utgjorde kr 1 842 693 i 2017 mot kr 4 116 668 i 2016. 
Gjennomsnittlig 1 mnd. Nibor for 2017 var 0,75 % mot 0,95 % i 2016. Inkludert rentepåslaget 
fra DnB, dvs. påslag på 0,24 %, ble gjennomsnittsrenten i 2017 på 0,99 %. 
 
Plassering av 20 mill. kroner i KLP Banken, i mai 2017, har en rente på 1,5%, og ga en avkastning 
på kr 192 333,- for 2017. 
 

 Forvaltning av gjeldsporteføljen 201 7 

Budsjettert låneopptak til investeringer i 2017 var opprinnelig 143,359 mill. kroner. 
I 1. tertial ble låneopptak oppjustert med 0,7 mill. kroner og i 2. tertial ble låneopptak nedjustert 
med 0,559 mill. kroner. 
Justert lånebehov til investeringer ble dermed på 143,5 mill. kroner. I tillegg ble det betalt avdrag 
på 26,5 mill. kroner, slik at total lånemengde for 2017 økte med 117 mill. kroner. Lån ble tatt opp 
i oktober 2017.   
 
I 2017 er det gjennomført en rekke refinansieringer av lån på grunn av tidligere avtalte låneforfall. 
Opptak av nye lån og refinansieringer fremkommer av rapporten fra BCM.  
 
Budsjettert låneopptak til Startlån i 2017 var 15 mill. kroner. Lån ble tatt opp i mars 2017. Det er 
betalt ordinære avdrag på 1,296 mill. kroner, og ekstraordinære avdrag på grunn av innfrielser på 
5,714 mill. kroner.  
 
Pr. 31.12.17 er samlet låneportefølje knyttet til investeringer 927,230 mill. kroner, og til  
Startlån 54,432 mill. kroner. 
 
Kommunen har bundet 52% av låneporteføljen. To renteswaper utgjør til sammen 27% av 
bindingen og to fastrentelån utgjør de resterende 25 % av binding av låneporteføljen. 
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 Gjennomsnittlig 3 mnd. Nibor rente for 3. tertial 2017 var 0,81 %, mens den for hele 2017 
var 1,06 %. 

 Gjennomsnittlig rentekostnad for gjeldsporteføljen i 2017 var 1,95 %. 

 Gjennomsnittlig rentebinding på lån pr. 31.12.17 var på 1,53 år. Dette er innenfor 
kommunens finansreglement, som setter en ramme på 0 – 5 år. 

 
For ytterligere spesifikasjon av renter og avdrag samt langsiktig gjeld vises til note 8 og 22 i 
regnskapet samt årsberetningen. 
 
Det har ikke oppstått vesentlige markedsendringer i finansmarkedet i 3. tertial og faktisk 
forvaltning er i tråd med kravene i finansreglementet. 
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Innholdsfortegnelse  
 

Forbehold 

     

    

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om 
finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som 

pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.   

  

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg 
retten til å endre oppfatninger uten varsel.   

  

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM 

påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av 
denne rapporten.   

  

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men 

BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper 
som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.   

  

Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at 

endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.   
  

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant 

annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.   

  
Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra 

långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved 

reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på 

rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.   
  

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta 

nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt 

reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses 
rapporten som korrekt og akseptert av Kunden. 

 

Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I  

Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II                            

Side 5: Fordeling rentebinding  

Side 6: Finansreglementets krav og strategi  

Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko  

Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko  

Side 9: Utvikling i rentebindingstid  

Side 10: Utvikling i gjennomsnittsrente  

Side 11: Utvikling i lånegjeld                                                             

Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden  

Side 13: Forfall og rentereguleringer i perioden  

Side 14: Motpartsoversikt lån                                                     

Side 15: Motpartsoversikt rentebytteavtaler  

Side 16: Markedskommentar  

Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger                         

                                                                                                                 

Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader    

Appendiks II: Stamdataoversikt  
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Oppsummering og nøkkeltall – del I 

   

 

Nøkkeltall 31.12.2017 01.01.2017 Forklaring Kommentar 

Total lånegjeld Kr. 927 230 000 Kr. 810 230 000 

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av 

rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er 
gjengitt i stamdataoversikten.  

 

 

Rentebindingstid                              

(inkl. rentebytteavtaler med fremtidig 
oppstart dersom det finnes slike i 

porteføljen).  

 

1,53 ÅR 2,47 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på 

sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, 

hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, 
avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten 

avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid 

på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en 

rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et 
kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor 

durasjon som er basert på markedsverdier.   

 

 

Vektet gjennomsnittsrente 1,95 % 2,11 % 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved 
sammenligning mot referanserente må det tas 

hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.  

 

 

Kapitalbinding 5,82 ÅR 7,07 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i 
gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er 

nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, 

desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt 

annet like. 
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Oppsummering og nøkkeltall - del II 

   

 

Nøkkeltall 31.12.2017 01.01.2017 Forklaring Kommentar 

Derivat volum (i % av gjeld) 26,96 % 30,86 % 
Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) 
forhold til lånevolum.   

 

 

Rentebinding under 1 år 48,38 % 19,54 % 
Andel forfall av rentebinding kommende år, dette 
nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som 

har renteregulering innenfor det nærmeste året.  

 

Kapitalbinding under 1 år 56,66 % 50,40 % 

Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser 

hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall 
innenfor det nærmeste året.   

 

 

Rentesensitivitet (1 %-poeng økning) Kr. 4 486 300 Kr. 1 583 240 

Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I 

det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding 

under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens 
rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i 

tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. 

Måltallet er lineært.  
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Finansreglementets krav og strategi 

 

    
    

 

Krav i gjeldende reglement Status Kommentar 

Durasjonen skal ligge mellom 0 og 5 år OK  

Innhente minst 3 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak OK  

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering OK  

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 45% av den samlede gjeldsporteføljen OK  

Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift OK  

Fordeling av låneopptak på flere långivere OK  

 

  

 

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement.  Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement. 
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Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden 

                    

 

    

Dato 
   

Beløp 
  

Rente 
      

Kommentar 
 

 

Ny långiver 
        

Forfall/renteregulering Nytt lånenummer 
   

                
               

20170154 

   

 

KBN 

 

27.02.2017 

 

158 324 000 

 

1,095 

 

29.05.2017 

    

           

20170288 

 

KBN 

 

29.05.2017 

 

158 324 000 

 

0,943 

 

29.08.2017 

    

           

NO0010802903 

 

SEB MB 

 

29.08.2017 

 

158 324 000 

 

0,965 

 

28.02.2018 

    

           

NO0010805807 

 

DNB 

 

15.09.2017 

 

250 000 000 

 

1,058 

 

14.09.2018 

    

           

20170518 

 

KBN 

 

10.10.2017 

 

117 000 000 

 

1,095 

 

10.08.2018 
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Forfall og rentereguleringer i perioden 

                    

 

    

Dato 
   

Beløp 
  

Rente 
      

Kommentar 
 

 

Ny långiver 
        

Forfall/renteregulering Nytt lånenummer 
   

                
               

20160575 

   

 

KBN 

 

25.11.2016 

 

76 391 000 

 

1,440 

 

27.02.2017 

    

           

20160664 

 

KBN 

 

20.12.2016 

 

81 933 000 

 

1,612 

 

27.02.2017 

    

           

20170154 

 

KBN 

 

27.02.2017 

 

158 324 000 

 

1,095 

 

29.05.2017 

    

           

20170288 

 

KBN 

 

29.05.2017 

 

158 324 000 

 

0,943 

 

29.08.2017 

    

           

NO0010774334 

 

Danske 

 

16.09.2016 

 

250 000 000 

 

1,230 

 

15.09.2017 
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Markedskommentar 

      

 

  
Norges Banks hovedstyre besluttet på møtet 13. desember å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer 
utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Risikobildet er samlet sett vurdert til å være 
balansert. Det er usikkerhet om kronekursutviklingen fremover. Kronen har svekket seg til tross for at oljeprisen har økt og rentedifferansen mot 
handelspartnerne er lite endret. Korreksjonen i boligmarkedet kan bli større enn lagt til grunn. Dette kan gi et mer markert fall i 
boliginvesteringene og dempe konsumveksten. På den annen side kan utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten tyde på at 
arbeidsmarkedet strammer seg raskere til enn anslått i pengepolitisk rapport nr. 3/17. Prognosen for styringsrenten ligger på 0,5 prosent frem til 
høsten neste år og øker deretter gradvis til omkring 1,5 prosent i 2020. Prognosen tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. 
Videre rentekutt anses nå som svært lite sannsynlig. Sterkere vekst ute, høyere oljepris og svakere krone bidrar til å løfte rentebanen. Lavere 
prisvekst enn ventet trekker rentebanen ned. Det er mye som tyder på at vi står ovenfor en periode med renteøkninger både i Norge og 
internasjonalt. USA har allerede hevet renten 5 ganger de siste 2 årene, og det ventes en ny rentehevning i mars 2018 (70 % sannsynlighet). FED 
har også oppjustert veksten for amerikansk økonomi og signaliserer nå 7 nye renteøkninger på  
hver 0,25 % innen utgangen av 2020. Tilsvarende signaliserer ECB renteøkninger fra tidlig 2019 (markedsprisingen indikerer at renten vil heves 
tidligst våren 2019) og Riksbanken fra september 2018. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst internasjonalt, og at 
retningen har snudd til en stigende trend. Veksten globalt ligger nå litt over historisk gjennomsnitt, vekstmomentumet er bredt basert og både 
2017 og 2018 ser nå ut til å bli gode år. Globale tillitsindikatorer er også på høye nivåer sammenlignet med de siste 10 årene. Det blir imidlertid 
interessant å se hvordan markedet reagerer på høyere renter (og tilbaketrekning av kvantitative lettelser), og om dette eventuelt vil påvirke 
veksten fremover. Blant annet IMF peker på at dersom en normalisering av den globale pengepolitikken går for langsomt, kan dette gi økt risiko 
for at ubalanser bygger seg opp og fare for en større korreksjon senere. På litt lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis strammere 
finans- og pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten fremover. Neste rentebeslutning fra Norges Bank offentliggjøres 25. januar. Det 
gjentas i pengepolitisk rapport 4/17 at usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, også når det 
blir aktuelt å heve styringsrenten (jfr. Norges Banks kriterier for en god rentebane, «robusthet»). En brå og rask økning i de norske kortrentene 
(NIBOR) er derfor vanskelig å se for seg.  
  
Faktiske fastlånerenter for offentlig sektor er ved utgangen av året på anslagsvis 1,50 %, 1,85 %, 2,25 % og 2,50 % for 3, 5, 7 og 10 års løpetider. 
Lengre rentebindinger bør vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente, her vurdert på bakgrunn av våre anslag på budsjettrenter 
(anslag på korte renter i neste 4 års periode) fra august. Selv om vi ikke forventer en rask økning i kortrentene, vil vi, dersom oppturen nasjonalt 
og internasjonalt fortsetter få en brattere rentekurve (større forskjell mellom korte og lange renter). Isolert sett taler dette for å ikke utsette 
rentebindinger på den renteeksponerte delen av porteføljen. Usikkerheten rundt det norske boligmarkedet og virkningen av renteøkningene 
internasjonalt, taler likevel for at rentebindingene bør gjøres gradvis og ved behov.   
  
Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat. Både Nibormargin og kredittmargin er nå kommet kraftig ned 
sammenlignet med siste 12 måneder, kombinert med en uendret eller stigende styringsrente det neste året er det lite som tilsier store 
besparelser ved å rullere korte sertifikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,00 – 1,05 prosent. Minner om at vi senhøsten 
2016 hadde korte sertifikatrenter opp mot 1,60 %, også da med styringsrente på 0,50 prosent. Det bør vurderes lengre FRN obligasjoner 
(obligasjonslån med flytende rente og fast margin mot NIBOR i hele løpetiden) fremfor helt korte sertifikater. Ved utgangen av desember kunne 
en gjøre 2 års FRN obligasjoner med betingelser 3 måneders NIBOR + 0,25 % (se figur, tilsvarende margin for 3 MND sertifikat er omtrent lik), 
dette gir en nominell flytende rente på 1,10 % i første 3 måneders perioden. Til sammenligning er prisen på 6 måneders sertifikat for kommuner 
på ca. 1,00 %. Lave nominelle renter og lengre finansiering (kapitalbinding) er gunstig for sektoren.   
  
 

 

 

 

    

  

 

 

 

Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg / DNB Markets / SSB, 31. desember 2017 
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Ordliste, forklaringer og beregninger 

   
   

 

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.  

  

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale 
eller FRA.   

  

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i 

renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg 
uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett 

prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer 

egnet som risikomål i offentlig sektor.  

  
Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.   

  

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.   

  
Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.   

  

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).   

  
Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som 

regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.   

  

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil 
inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.   

  

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på 

oppstartstidspunktet.   
  

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som 

et generelt mål for inflasjon i en økonomi.   

  
Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen 

ganger benytter statsrenten.   

  

Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.   
  

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det 

generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.   
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ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.   

  

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet 
de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.   

  

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.   

  
Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas 

motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.   

  

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske 
kroner med levering om to dager, «spot».   

  

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune 

eller kunde.   
  

Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales 

ved utstedelsen av obligasjonen.   

  
Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. 

Risikoen som oppstår i et betalingssystem.   

  

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.   
  

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.   

  

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.   
  

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. 

Påløpte renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for 

Husbanklån kan derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.   
  

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.   

  

Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i 
kredittmarginen som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for 

kreditt.   

  

Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.   
  

Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.   

  

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler 
som har oppstart frem i tid.   
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Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.   

  

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.   
  

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.   

  

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i lånekontrakten.   
  

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. 

Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.   

  
Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.   

  

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.   

  
Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.   

  

Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller 

omvendt.   
  

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis 

Nordic Trustee.   

  
Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».   

  

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.   

  
Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.   

  

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.   

  
Vektet gjennomsnittsrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.   

  

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter 

med i hovedsak norske utstedere. 

 



11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune - 15/00198-23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Fet kommune : Finansrapport 2017

 

    

 

 

 

20 Fet kommune - Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler  - Rapport 2017 

  

    

 

Oversikt rentebetingelser og rentekostnader 
 

Instrument 
 

Ref. nr 
  

Motpart 
     

Beløp 
   

Påløpte renter 
   

Rente 
  

Margin 
  

Tot rente 
   

P.a. rente 
 

i % av gjeld 
 

Hovedbok, Swap 
 

Lån 
 

NO0010805807 
 

DNB 
 

250 000 000 
 

-782 630 
 

1,058 
 

0,000 
  

1,058 
 

2 645 000 
 

26,96 % 
 

 

Swap 
 

28063672FO-6186W 
 

Danske 
 

150 000 000 
 

-1 624 500 
 

3,610 
 

0,000 
  

3,610 
 

5 415 000 
 

16,18 % 
 

 

Swap 
 

28063672FO-6186W 
 

Danske 
 

-150 000 000 
 

396 000 
 

0,880 
 

0,000 
  

0,880 
 

-1 320 000 
 

-16,18 % 
 

 

Swap 
 

2011120804709/201112080

4709 

 

DNB 
 

100 000 000 
 

-1 026 281 
 

3,587 
 

0,000 
  

3,587 
 

3 587 000 
 

10,78 % 
 

                                 

 

Swap 
 

2011120804709/201112080

4709 

 

DNB 
 

-100 000 000 
 

248 917 
 

0,870 
 

0,000 
  

0,870 
 

-870 000 
 

-10,78 % 
 

                                 

                                   

          

250 000 000 
 

-2 788 494 
            

9 457 000 
 

26,96 % 
 

                                   

 

Instrument 
 

Ref. nr 
  

Motpart 
     

Beløp 
   

Påløpte renter 
   

Rente 
  

Margin 
  

Tot rente 
   

P.a. rente 
 

i % av gjeld 
 

Kommunalbanken, Hovedbok 
 

Lån 
 

20160025 
 

KBN 
 

228 600 000 
 

-3 148 965 
 

1,450 
 

0,000 
  

1,450 
 

3 314 700 
 

24,65 % 
 

 

Lån 
 

20160109 
 

KBN 
 

173 306 000 
 

-1 989 505 
 

1,445 
 

0,000 
  

1,445 
 

2 504 272 
 

18,69 % 
 

 

Lån 
 

20170518 
 

KBN 
 

117 000 000 
 

-287 820 
 

1,095 
 

0,000 
  

1,095 
 

1 281 150 
 

12,62 % 
 

                                   

          

518 906 000 
 

-5 426 290 
            

7 100 122 
 

55,96 % 
 

                                   

 

Instrument 
 

Ref. nr 
  

Motpart 
     

Beløp 
   

Påløpte renter 
   

Rente 
  

Margin 
  

Tot rente 
   

P.a. rente 
 

i % av gjeld 
 

Verdipapirmarkedet, Hovedbok 
 

Lån 
 

NO0010802903 
 

SEB MB 
 

158 324 000 
 

-523 228 
 

0,965 
 

0,000 
  

0,965 
 

1 527 827 
 

17,07 % 
 

                                   

          

158 324 000 
 

-523 228 
            

1 527 827 
 

17,07 % 
 

                                   

                                   

        

Total: 
 

927 230 000 
 

-8 738 012 
            

18 084 948 
 

100,00 % 
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Stamdataoversikt 
 

Navn 
   

Ref. nr 
  

Forf. dato 
    

Restgjeld 
  

i % av gjeld 
  

Tot rente 
 

Rentereg.dato 
 

Hovedbok, Swap 
 

Fet - DNB Markets - Sertifikat 
 

NO0010805807 
 

14.09.2018 
   

250 000 000 
  

26,96 % 
 

1,058 
 

14.09.2018 
 

 

Fet - Danske Bank Markets - Swap 4  
 

28063672FO-6186W 
 

15.09.2021 
   

150 000 000 
  

16,18 % 
 

3,610 
 

15.09.2021 
 

 

Fet - Danske Bank Markets - Swap 4  
 

28063672FO-6186W 
 

15.09.2021 
   

-150 000 000 
  

-16,18 % 
 

0,880 
 

15.03.2018 
 

 

Fet - DNB Markets - Swap 5  
 

2011120804709/20111208

04709 

 

15.09.2021 
   

100 000 000 
  

10,78 % 
 

3,587 
 

15.09.2021 
 

                     

 

Fet - DNB Markets - Swap 5  
 

2011120804709/20111208

04709 

 

15.09.2021 
   

-100 000 000 
  

-10,78 % 
 

0,870 
 

21.03.2018 
 

                     

                        

            

250 000 000 
 

26,96 % 
  

3,783 
   

                        

 

Navn 
   

Ref. nr 
  

Forf. dato 
    

Restgjeld 
  

i % av gjeld 
  

Tot rente 
 

Rentereg.dato 
 

Kommunalbanken, Hovedbok 
 

Fet - KBN - Fastrente  
 

20160025 
 

18.01.2019 
   

228 600 000 
  

24,65 % 
 

1,450 
 

18.01.2019 
 

 

Fet - KBN - Fast 
 

20160109 
 

14.03.2046 
   

173 306 000 
  

18,69 % 
 

1,445 
 

14.03.2018 
 

 

Fet - KBN - Sertifikat 
 

20170518 
 

10.08.2018 
   

117 000 000 
  

12,62 % 
 

1,095 
 

10.08.2018 
 

                        

            

518 906 000 
 

55,96 % 
  

1,368 
   

                        

 

Navn 
   

Ref. nr 
  

Forf. dato 
    

Restgjeld 
  

i % av gjeld 
  

Tot rente 
 

Rentereg.dato 
 

Verdipapirmarkedet, Hovedbok 
 

Fet - SEB - Sertifikat 
 

NO0010802903 
 

28.02.2018 
   

158 324 000 
  

17,07 % 
 

0,965 
 

28.02.2018 
 

                        

            

158 324 000 
 

17,07 % 
  

0,965 
   

                        

                        

         

Total: 
 

927 230 000 
 

100,00 % 
  

1,950 
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Arkivsak-dok. 17/00080-9 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 24.04.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og

etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret. 

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Romerike Krisesenter IKS, rapport

fra Romerike revisjon IKS av januar 2018
2. Romerike Krisesenter IKS – tilleggsspørsmål til selskapskontrollen, fra

Romerike revisjon IKS av april 2018

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften, 
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas.
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 3. oktober 2017, sak 32/17. 

Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie 

Sak 12/18
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eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn. 
 
I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens funn og 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten.  
 
Oppfølging av forrige eierskapskontroll 
 
Problemstilling 1: I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS fulgt opp 
 
Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom 
eierne i en egen prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal 
være organisert som IKS inntil videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette punkt. 
 
Eierskapskontrollen har imidlertid avdekket andre funn. Pr. i dag har selskapet ingen 
oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig vedtatt i alle 
kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne 
søk på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne 
alle kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. 
Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i representantskapet. 
 
Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen 
rutine for automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved 
behandling av alle saker som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre 
at det er hensiktsmessig at selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den 
enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med sakshenvisning. 
 
Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. 
Møtet avholdes en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved 
behov. Revisjonen får opplyst at eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det 
skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere utfordrende eierstyringsspørsmål 
har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig sak oppstår tas 
den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 
representantskapsprotokollen. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 
representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i 
ytterste konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. 
Videre har noen eiere kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer 
siden man ikke har fått forberedt sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter 
at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som omtalt ovenfor. 
 
Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi 
fra de 14 eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de 
ønsker i tillegg til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og 
årsrapport. Selskapet lager nå egen statistikk på blant annet brukerdøgn som legges 
frem for eierne.  
 
Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes 
til eierne seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene 
revisjonene har fått oversendt er udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer 
at frister overholdes. 
 
Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og 
implementert.  
 
Eierskapskontroll 
 
Problemstilling 2: Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger 
som er satt fra eiernes side? 
 
Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige 
eierskapskontroll. Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er 
innenfor rammene av selskapets formålsbestemmelse. 
 
Problemstilling 3a: Organisering og ressursbruk - Hvordan er virksomheten i 
selskapet organisert? 
 
Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Problemstilling 3b: Organisering og ressursbruk - Hvordan bruker krisesenteret sine 
ressurser? 
 
Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per 
innbygger) er noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per 
innbygger) i 2016. Bemanningen kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente 
anbefalinger. 
 
I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en 
sammenligning med sju andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte 
mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per 
tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå målsettingen om ytterlige å øke 
antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det seg at 
fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016 
målt per tusen innbyggere. 
 
Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned 
fra 2015 til 2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng 
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med åpningen av nytt krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre 
krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 
 
Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom 
kommunestørrelse og bruken av krisesenteret.  
 
Problemstilling 4: I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter. 
 
I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen 
spørsmålet om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå 
som kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme 
deflator som kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Andre 
behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må 
selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg. 
 
Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må 
dekke sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets 
handlingsrom vil etter hvert framstå som svært begrenset og det er heller ingen 
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette spørsmål som 
eierne bør ta stilling til. 
Hvis selskapet har et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige 
svingninger og uforutsette hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for 
likviditet og egne fondsmidler og ta dette opp med eierne. 
Størrelsen på et disposisjonsfond er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Uttalelser til rapporten 
 
Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og 
daglig leder (eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på 
foreleggelse følger som vedlegg til rapporten og kommenteres i sammendraget foran 
i rapporten. 
 
Revisjonens anbefalinger 
 
Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette 
omfatter: 

a) Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven 
§ 19). 

b) Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 
c) Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 
d) Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 
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Sekretariatets oppsummering 
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for.  
 
Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine.  
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 
 
Behandling av rapporten 
 
I forbindelse med behandling av rapporten i forrige møte ble saken tatt til foreløpig 
orientering, og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake 
med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

 
 
Spørsmål 1 om kommunestyrenes behandling av revisjon av selskapsavtalen. 
 
Revisjonen har undersøkt om revidering av selskapsavtalen i årene 2012 - 13, 2014 
og 2015 er vedtatt i tråd med kravene til IKS-loven § 4.  
 
Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012 - 13 førte til noe ulike vedtak i 
kommunene. Det finnes ikke finnes dokumentasjon som belyser prosessen eller at 
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer).  
 
I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt.  
 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS

 

 
6 

I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne avtalen 
var gyldig vedtatt. 
 
Per i dag er det selskapsavtalen datert 16. februar 2011 som er gyldig vedtatt og 
registrert i Brønnøysundregisteret. Sekretariatet foreslår derfor at eierrepresentanten 
i selskapet bidrar til å bringe vedtektene i orden slik at selskapsavtalen kan bli gyldig 
vedtatt og godkjent i Foretaksregisteret.  
 
Det må likevel gjøres oppmerksom på at selskapsavtalen vil måtte bli revidert på ny i 
forbindelse med kommunesammenslåingen, hvor blant annet antall eiere blir 
redusert.  
 
Spørsmål 2 om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 
 
Når det gjelder kommunens deltakelse i representantskapsmøtene har revisjonen 
sjekket 6 møter i innværende valgperiode. Det varierer veldig fra møte til møte om 
det meldes forfall og hvem som melder forfall.  
 
Oppsummeringen viser at Fet kommune har være representert i alle disse 6 møtene. 
Ullensaker kommune derimot har ikke vært representert i 5 av møtene, mens Nes 
kommune ikke har vært representert i 2 av møtene.   
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020) og 

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) er 

besvart under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 er besvart under forvaltningsrevisjonen.  

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS fulgt 

opp 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  
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Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 

 

Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes 

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 4 

 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 
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Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven § 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020). 

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) 

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Denne 

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 

relasjoner, og ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  
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Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 
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Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

Det har vært krevende for kommunene å 

forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) 

på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 
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Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 

 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 35 

 

4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 
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voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 60 

 

 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 
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Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  

 

                                                

 

 
40

 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 81 

 

Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 

 
 

 

 

 

 

 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

 

 

 

 

 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS 

TILLEGGSSPØRSMÅL TIL  

SELSKAPSKONTROLLEN 2018 
 

SKEDSMO, LØRENSKOG, ULLENSAKER, NITTEDAL,  

EIDSVOLL, RÆLINGEN, SØRUM, NANNESTAD,  

FET, GJERDRUM OG HURDAL  KOMMUNE 

APRIL 2018 

 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

INNHOLD 

1 Innledning 4 

Daglig leders uttalelse 4 

2 Status for prosessen med å vedta ny selskapsavtale 5 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 5 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 5 

2.2 Om eierskapskontrollen fra 2012/13 – endringer i selskapsavtalen mht. 

låneramme m.m. 7 

2.3 Status i dag 7 

2.3.1 Innledning 7 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 8 

2.3.3 Endringer i selskapsavtalen i 2015 9 

2.4 Oppsummering 9 

3 Informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 

valgperioden 2016 - 2019 11 

1 Vedlegg - litteraturliste 15 

Lov og forskrift 15 

Andre kilder 15 

Oversikt over tabeller 15 

2 Vedlegg - eksempel på Romerike Krisesenter IKS’ protokoll* 16 

 

 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 4 

 

1 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene bestilte to tilleggsspørsmål relatert til eierskapskontrollen og 

forvaltningsrevisjonen gjennomført i selskapet Romerike Krisesenter IKS. Tilleggsundersøkelsen ble 

bestilt av Skedsmo 12. mars 2018 (23/18), Lørenskog 12. april 2018 (9/18), Ullensaker 22. mars 

2018 (16/18), Nittedal 12. april (8/18), Eidsvoll 9. april 2018 (8/18), Rælingen 13. mars 2018 (10/18), 

Sørum 5. februar 2018 (2/18), Nannestad 21. mars 2018 (6/18), Fet 20. mars 2018 (6/18), Gjerdrum 

9. april 2018 (7/18) og Hurdal 3. april 2018 (8/18). Bestillingen lyder: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon kommer tilbake 

med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av revisjon av 

selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 

Revisjonen har innhentet informasjonen kontrollutvalget har etterspurt fra selskapets daglige leder. 

Informasjonen ble avgitt i form av spørsmål stilt i e-poster og telefonsamtaler. I tillegg ble kapittel to 

verifisert av daglig leder. Videre har tidsrammene for tilleggsundersøkelsen ikke tillatt revisjonen å 

innhente styreleders syn på saken. 

Daglig leders uttalelse 

Rapportens kapittel to ble sendt til daglig leder for verifisering via e-post 12. april 2018. Daglig leder 

svarte at «[r]apporten ser korrekt ut utifra den informasjonen jeg nå har». Hun ønsket følgende tekst 

vedlagt i rapporten: 

Daglig leder bekrefter at dokumentasjon fra tidligere prosesser i 2011-2013 ikke finnes på senteret 

eller elektronisk. Daglig leder bekrefter videre at revidering av selskapsavtalen skal følge IKS lovens 

krav når endringen krever behandling i hvert kommunestyre. Dette vil bli fulgt opp av daglig leder slik 

at neste revidering av selskapsavtalen vil kunne registreres i foretaksregisteret. 
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2 STATUS FOR PROSESSEN MED Å VEDTA NY 

SELSKAPSAVTALE 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 

Interkommunale selskaper og deres selskapsavtaler fremgår av IKS-lovens § 4 som lyder: 

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere 

skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt 

selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige 

medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende 

selskap. 

Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. 

Andre endringer vedtas av representantskapet, jf. IKS-lovens § 22 om lån, garantier og finansiell 

risiko, med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også 

slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum. 

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 

dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker 

oppnevner; 
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9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen
1
 

IKS-lovens § 4 tredje ledd nummer 9 henviser bl.a. videre til IKS-lovens § 22. Paragraf 22 regulerer 

rammene for selskapets adgang til å ta opp lån og til hvilke formål det kan lånes til.  Ifølge 

paragrafens første ledd kan selskapet bare ta opp lån om det fremgår av selskapsavtalen. Om ikke 

inntatt i selskapsavtalen har selskapets organer ingen fullmakt til å ta opp lån.   

 

Videre følger det av første ledd annet punktum at det i selskapsavtalen skal fastsettes en høyeste 

ramme for selskapets samlede låneopptak. Ved behov for å overskride lånerammen, må rammen 

endres noe som krever tilslutning fra samtlige deltakeres kommunestyrer/representantskap i 

deltagende interkommunalt selskap.   

 

Endringer i selskapsavtalens minstekrav 

IKS-lovens § 4 tredje ledd angir lovens minstekrav til selskapsavtalens innhold og nummer 1 til 9 

angir de grunnleggende, generelle og organisatoriske rammene for virksomheten og samarbeidet 

(Bjella, Kristin m.fl., 2001, s. 106). Endringer i selskapsavtalen som gjelder forholdene gjengitt i § 4 

tredje ledd, skal vedtas av den enkelte deltakers kommunestyre jf. § 4 annet ledd (på samme måte 

som selskapsavtalens vedtagelse jf. § 4 tredje ledd). Kompetansen kan ikke delegeres (Bjella, 

Kristin m.fl., 2001, s. 105). 

 

Endringer i selskapsavtalens andre forhold 

Endringer i andre forhold enn det loven uttrykkelig forutsetter kan vedtas av representantskapet 

med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer, og krever dermed ikke tilslutning fra den 

enkelte deltakers kommunestyre jf. IKS-loven § 4 tredje ledd annet punktum. Det kan imidlertid 

være avtalt i selskapsavtalen at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første 

punktum. Kompetansen kan ikke delegeres til andre organ enn kommunestyret (Bjella, Kristin m.fl., 

2001, s. 106). 

 

Selskapsavtalen, stiftelsesdato 16. februar 2011 og merket «[f]emte revisjon av selskapsavtalen 

21.april 2015», for Romerike Krisesenter IKS punkt 6.1 lyder «[e]ndringer i denne selskapsavtalen 

forutsetter enstemmighet i representantskapet». Revisjonen forstår selskapsavtalen slik at det 

forutsetter at minst to tredeler av eierkommunene er representert, og enstemmighet blant disse, når 

vedtak om endringer i selskapsavtalen fattes i representantskapet jf. § 4 annet ledd annet punktum. 

Selskapsavtalen inneholder ingen krav om vedtak i den enkelte deltagers kommunestyre for andre 

endringer i selskapsavtalen enn de som følger av § 4 tredje ledd nr. 1-9. 

                                                

 

 
1
 Jf. IKS-lovens § 22 om lån, garantier og finansiell risiko. 
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2.2 Om eierskapskontrollen fra 2012/13 – endringer i selskapsavtalen mht. 

låneramme m.m. 

I 2012-2013 ble selskapsavtalen revidert. I revisjonsrapporten fra eierskapskontrollen utført i 2013 

ble prosessen oppsummert slik: 

24.04.12 - representantskapsmøte: 

 Bygging av nytt krisesenter vedtas 

 Forslag til revidering av selskapsavtalens punkt 3 om at hjemkommunen skal dekke 

sosialhjelpsutgifter til beboerne på senteret (sosialhjelpsrefusjon) 

19.09.12 - brev fra selskapet til eierkommunene med forslag om å endre selskapsavtalen på 

følgende punkt: 

 Endring av selskapsavtalens punkt 5.1 ved at selskapets låneramme økes til 60 mill. I tillegg 

bes det om at kommunene stiller garanti for lånet til bygging av nytt senter 

 Endring av selskapsavtalens punkt 3 om sosialhjelpsrefusjon 

27.09.12 - Brev/e-post fra selskapet til eierne om rettelser til forslaget om endring av avtalen 

 På bakgrunn av reaksjoner fra eierkommunene rettes formuleringen i selskapsavtalen om 

låneramme. Den var i utgangspunktet formulert i strid med økonomibestemmelsene i 

kommuneloven om forbud mot å lånefinansiere drift  

Høsten 2012 - Om behandlingen av saken i eierkommunene: 

Kommunestyrene i eierkommunene vedtar endringen i selskapsavtalen med hensyn til økning av 

lånerammen slik at man holder fremdrift i byggeprosessen (høsten 2012). Flere kommuner vedtar 

ikke garantistillelsen selskapet ber om og viser til at IKS-modellen gjør at garanti ikke er nødvendig 

(eierne har et ubegrenset proratarisk ansvar for selskapets forpliktelser). Flere eierkommuner er 

misfornøyd med saksutredningen med hensyn til endringen i selskapsavtalen punkt 3 om 

sosialhjelpsrefusjon og vedtar således ikke dette punktet. De ber om en ytterligere utredning av dette 

punktet.   

Prosessen med å vedta ny selskapsavtale var ikke fullført da eierskapskontrollen ble levert i 2013. 

Status var da at flere av de kommunestyrene som hadde behandlet saken om endring i 

selskapsavtalen ikke hadde vedtatt likelydende formuleringer i vedtakene sine.  

2.3 Status i dag 

2.3.1 Innledning 

Romerike Krisesenters’ selskapsavtale registrert i Brønnøysundregisteret er datert 16. februar 2011 

(Kilde: Bisnode). 
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I representantskapets møteprotokoll, datert 19. november 2013 (12/2013) med enstemmig vedtak, 

fremgår det at representantskapet ber:  

styret om å sørge for at oppdatert selskapsavtale til enhver tid er registrert i Foretaksregisteret. 

Eventuelle forslag til endringer i selskapsavtalen må forelegges eierkommunene før de blir gyldige 

og kan registreres i Foretaksregisteret. Det påhviler styret å koordinere innkomne forslag til endringer 

i selskapsavtalen og fremme disse som sak for representantskapet. Det samme gjelder eventuelle 

endringer i selskapets eierform. 

Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012-13 førte til noe ulike vedtak i kommunene.  

 

Daglig leder opplyser til revisjonen at denne prosessen var i gang før hun tiltrådte stillingen. Hun 

finner i dag ingen dokumentasjon fra den tiden som belyser prosessen eller at vedtakene i 

kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. Hun opplyser videre at stillingen 

som daglig leder stod vakant en periode på denne tiden og at det derfor kan ha vært vanskelig å 

følge opp saken. Hun gir uttrykk for at det var mange ting å ta tak i da hun begynt i jobben i 

desember 2013. 

 

Det kan ikke utelukkes at alle kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen når det gjelder 

lånerammen, men i dag har ingen oversikt over dette. 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 

I 2014 ble det igangsatt en ny prosess for endring av selskapsavtalens punkt tre om deltakernes 

eierandel og ansvarsandel. Det var i selskapsavtalen lagt opp til at disse skulle revideres hvert år og 

beregnes forholdsmessig etter innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra SSB pr. 1.1 hvert 

år. Det tilsa en endring av selve selskapsavtalen hvert år, med tilhørende prosesser mot alle 14 

kommunestyrer. Representantskapet vedtok 18. november 2014 (sak 13/14) på denne bakgrunn en 

endring av selskapsavtalens punkt tre for å unngå revidering av selskapsavtalen årlig.  

 

Dette gav Krisesenteret mulighet til å få vedtatt hele avtalen på nytt og sikre et likelydende vedtak i 

alle kommuner og deretter registrering i Brønnøysundregisteret. Den nye selskapsavtalen ble 

behandlet i representantskapet 18. november 2014 (13/14), men den ble deretter ikke sendt til 

kommunene med et eget saksfremlegg for vedtakelse i kommunestyret. Med andre ord fikk 

kommunene denne kun som en del av saksfremlegget til representantskapet.  

 

Revisjonen mener dette forklarer hvorfor kommunene ikke har behandlet vedtekten som en egen  

sak i sine kommunestyrer slik IKS-loven krever, for deretter å oversende saksutskrift til 

Krisesenteret.   

 

Selskapet forsøkte å registrere ny selskapsavtale i Brønnøysundregisteret og fikk meldingen til 

Foretaksregisteret i retur som ikke godkjent i brev datert 11. juni 2015, fordi det ikke fantes 

dokumentasjon på vedtak i alle kommunestyrer.  
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2.3.3 Endringer i selskapsavtalen i 2015 

Krisesenterets selskapsavtale ble også endret i 2015. Endringen fremgår av representantskapets 

innkalling datert 21. april 2015 (sak 6/15); «[e]ndring av selskapsavtalen vedrørende valg av 

styremedlemmer». Bakgrunnen for saken var endret valgordning for fremtidig valg av 

styremedlemmer i selskapsavtalens punkt 4.1.2. Selskapsavtalens ordlyd om valgordningen ble 

endret slik at det i påfølgende år velges to og tre medlemmer hvert annet år. Dette var for å sikre 

fremtidig kontinuitet og minsker risikoen for å måtte erstatte fire styremedlemmer hvert fjerde år, slik 

den tidligere formuleringen i selskapsavtalen tilsa. 

 

Protokollen for representantskapsmøte 21. april 2015 (sak 6/15) viser at eierrepresentanter fra 

følgende kommuner var tilstede; Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 

Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker. Følgende kommuner var ikke til stede; Eidsvoll, 

Gjerdrum, Nes og Skedsmo da selskapsavtalens endring ble enstemmig vedtatt. Altså var to 

tredjedeler av representantene tilstede slik lover krever jf. IKS-lovens § 4 annet ledd andre punktum. 

 

Revisjonen er av den oppfatning at den endringen som ble foretatt i selskapsavtalen i 2015 ikke 

krever kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4. Derimot kreves enstemmig vedtak i 

representantskapet og protokollen fra møte viser at dette er på plass. 

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen skal revideres i forbindelse med 

kommunesammenslåingen. Hun ønsker da å benytte muligheten til å få rettet opp forholdene og 

sende inn oppdatert selskapsavtale til Brønnøysundregisteret.  

2.4 Oppsummering 

Revisjonen har undersøkt om selskapsavtalens revisjoner etter selskapets stiftelse i årene 2013, 

2014 og 2015 er vedtatt i tråd med kravene i IKS-loven § 4. 

 

Krisesenterets selskapsavtale registrert i Brønnøysundregisteret er datert 16. februar 2011. 

 

I eierskapskontrollen foretatt i 2013 var forslag til selskapsavtalens endringer om selskapets 

låneramme og sosialhjelpsrefusjon. Endringene for selskapets låneramme krever 

kommunestyrevedtak i alle eierkommunene. Selskapet har ingen oversikt over hvilke kommuner 

som vedtok de ulike endringene i selskapsavtalen. Tidsrammene som er gitt for denne 

tilleggsundersøkelsen har ikke tillatt revisjonen å ettergå dette nærmere i den enkelte kommune. 

 

I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny, og endringene krevde også denne gangen 

kommunestyrebehandling. Selskapet sendte ikke eget saksfremlegg for vedtagelse i 

kommunestyrene til kommunene. Dette er sannsynligvis forklaringen på at saken med endringene i 

selskapsavtalen ikke ble fremlagt for kommunestyrene som egen sak.  

 

Revideringen av selskapsavtalen i 2015 tok for seg valg av styremedlemmer. Endringen ble 

enstemmig vedtatt i representantskapet, og det kreves ikke kommunestyrebehandling av denne 

endringen jf. IKS-loven § 4. 
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Per i dag er det derfor selskapsavtalen fra 2011 som er formelt riktig vedtatt og registrert i 

Brønnøysundregistret. 
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3 INFORMASJON OM KOMMUNENES DELTAGELSE I 

REPRESENTANTSKAPSMØTENE I VALGPERIODEN 

2016 - 2019  

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS. Revisjonen har ikke kvalitetssikret listen over representantskapsmedlemmer.  

Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kommune Representant Vararepresentant 

Aurskog-Høland Ordfører Roger Evjen Rune Skansen 

Eidsvoll Ordfører John-Erik Vika Einar Madsen 

Enebakk Ordfører Øystein Slette Hans Kristian Solberg 

Fet Ordfører John Harry Skoglund Thor Grosås 

Gjerdrum Leif Haugland Ordfører Anders Østensen 

Hurdal Ordfører Runar Bålsrud Gunne Morgan Knai 

Lørenskog Grete Crowo (nestleder) Elin Merete Ommen 

Nannestad* Ordfører Hans Thue Karl Henrik Laache 

Nes* Ordfører Grete Sjøli (til april 2017) 

Varaordfører Vivian Wahl (fra april 2017) 

Liv Gustavsen (til april 2017) 

Ida Andresen (fra april 2017) 

Nittedal Varaordfører Inge Solli Ordfører Hilde Thorkildsen  

Rælingen Varaordfører Heidi Elisabet Finstad Sigrid Rønning 

Skedsmo Ordfører Ole Jacob Flæten (leder) Nina Fjeldheim Hoelsæter 

Sørum* Elisabeth Løvtangen (til november 2016) 

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (fra 

november 2016) 

Brede Rørhus 

Ullensaker Ordfører Tom Staahle Willy Kvilten 
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* Revisjonen har sjekket kommunestyrets protokoller på nettsiden fra valg av representant. 

 

Forfall meldes til selskapets e-postadresse. Det er kommunene som kaller inn vara i 

utgangspunktet. Noen kommuner har bedt selskapet om å gjøre dette. Informasjon står på hver 

innkalling. 

 

Det varierer veldig fra møte til møte om det meldes forfall. Daglig leder opplyser at den valgte 

representanten fra Nannestad og Enebakk ofte har frafall, men det møter alltid vara. På møtet i april 

2017 møtte ingen fra Rælingen eller Ullensaker. Dette ga begge kommunene beskjed om. 

Ullensaker ga imidlertid beskjed om forfall rett før møtet og innkalte ikke vararepresentant. Videre 

opplyses at på møtet i november 2017 møtte ingen fra Eidsvoll, Gjerdrum, Nes eller Ullensaker. 

Dette var varslet fra Eidsvoll og Ullensaker. 

 

Revisjonen har gjennomgått protokollene fra samtlige møter i inneværende valgperiode. Til sammen 

6 møter. Revisjonen har med dette som utgangspunkt satt opp en tabell som viser hvilke kommuner 

som har møtt eller ikke møtt, og om det er den valgte representanten eller vararepresentant som 

har møtt.  
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Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter 

 

I gjennomsnitt har det vært nærmere 12 representanter på hvert møte. Oppmøtet har variert mellom 

10 og 13 representanter. Representantskapet har med andre ord ikke vært fulltallig hittil i 

inneværende valgperiode. Tabellen viser også det stort sett er den valgte representanten som 

                                                

 

 
2
 Møtedatoer 24.11.15, 3.3.16, 27.4.16, 29.11.16, 25.4.17 og 28.11.17. 

Frammøte representantskapsmøter
2
 - 6 møter i inneværende valgperiode 

Kommune Møter der kommunen ikke 

har vært representert (6 

mulige) 

Frammøte ved valgt 

representant 

Frammøte ved 

vararepresentant 

Aurskog-Høland 1 4 1 

Eidsvoll 1 0 5 

Enebakk 1 4 1 

Fet 0 5 1 

Gjerdrum 1 4 1 

Hurdal 1 5 0 

Lørenskog 0 5 1 

Nannestad 0 0 6 

Nes 2 2 2 

Nittedal 0 6 0 

Rælingen 1 2 3 

Skedsmo 0 6 0 

Sørum 1 3 2 

Ullensaker 5 1 0 



12/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00080-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 14 

 

møter fra noen av kommunene, men dette varierer. For noen kommuner er det vararepresentanten 

som møter i møtene. 

 

Protokollen er ført slik at den opplyser om hvem som har møtt, hvem vedkommende eventuelt 

møter som vara for, og hvilken kommune representanten kommer fra. I tillegg opplyses det om 

kommuner som ikke er til stede i møtet. Det er derfor ikke mulig, ut fra protokollen, å se om det er 

meldt forfall til møtene.  

 

 

 

 

 

 

 

Jessheim, 13. april 2018 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik 

assisterende revisjonssjef 

 
 Hilde Gamkinn 

 forvaltningsrevisor 
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1 VEDLEGG - LITTERATURLISTE 

Lov og forskrift 

Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 

Andre kilder 

Bjella, Kristin; Knudsen, Gudmund; Aarbakke, Magnus. Kommunale selskaper og foretak. 

 Kommunalforlaget, Oslo, 2001 

 

Bisnode [hentet 6.3.2018] 

Oversikt over tabeller 

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer .............................................................. 11 

Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter ................................................................................ 13 
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2 VEDLEGG - EKSEMPEL PÅ ROMERIKE 

KRISESENTER IKS’ PROTOKOLL* 

 
* Vedlegget gjengir representantskapsprotokollens første side (side 1) av totalt ti sider. 
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1 

Arkivsak-dok. 16/00023-29 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 24.04.2018 

ORIENTERING FRA REVISJONEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Revisjonen orienterer om status av gjennomgangen av de fire byggesakene – 
hovedproblemstilling 4 – i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten 
byggesaksbehandling. 

I tillegg vil revisjonen orientere om sin løpende virksomhet. 

Sak 13/18
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1 

Arkivsak-dok. 15/00226-49 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 24.04.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018
3. Forvaltningsrevisjonsrapport – kjøp av legevakttjenester
4. Skatteinngangen mars 2018
5. Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2017

Saksframstilling: 
Rælingen har fått forvaltningsrevisjonsrapport på kjøp av legevakttjenester.
Forvaltningsrevisjonsrapporten er også av interesse for Fet kommune siden de også 
kjøper legevakttjenester fra Skedsmo kommune.  

Sak 14/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Fet kommune   
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling 

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

5. februar 
Kl. 16:30 

Skedsmo rådhus 
 

(Fellesmøte 
Skedsmo rådhus 

Kl. 14:00) 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017 og 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

20. mars 
Kl. 18:00 

 

 Behandle forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll på byggesak 

 Referatsaker: forvaltningsrevisjonsrapport – kjøp av legevakttjenester, 

Melding fra kommunestyret i sak 22/18 og 23 18, plan for samordning 

av tilsyn for første halvår 2018, skatteinngangen februar 2018, 

skatterapport for 2017 og diverse referater vedr. Strandveien 1 AS.  

24. april 
Kl. 16:00 

Fet rådhus 
 

(Fellesmøte 
Fet rådhus 

Kl. 14:00) 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Fet kommune. 45 

min til rådmannen 

 Behandle forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS + tilleggsnotat 

 

5. juni 
Kl. 18:00 

 Oppfølging av FR spesialpedagogisk hjelp i barnehage 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll på byggesak 

sammen med revisjonsrapport – gjennomgang av fire utvalgte 

byggesaker 

 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS  

 Bestilling av selskapskontroll av RRI   

 Gjennomgang av hvilke fullmakter kontrollutvalget har 

3. september 
Kl. 16:30 

xxxx rådhus 
 

(Fellesmøte 
xxxx rådhus 
Kl. 14:00) 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 
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Møte Saker 

30. oktober 

Kl. 18:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

4. desember 

Kl. 16:30 

xxxx rådhus 

 

(Fellesmøte 

xxxx rådhus 

Kl. 14:00) 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller 2019 

 Orientering om nasjonale prøver - Nasjonale prøver for 8 og 9. trinn 
gjennomføres fra 10. til 28. september. Prøvene for 5. trinn 
gjennomføres fra 15. oktober til 2. november. 

2019  Oppfølging av FR på byggesaksbehandling  

Annet   
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Kontrollutvalget i Fet kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

05.02.18 1/18 Referater       

05.02.18 2/18 Orientering ved revisjonen       

05.02.18 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

      

05.02.18 4/18 Eventuelt       

        

20.03.18 5/18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- byggesaksbehandling 

Kontrollutvalget tar saken til en foreløpig 
orientering og behandler saken i sin helhet i 
juni møte. 

     

20.03.18 6/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon - 
Romerike Krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 
1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift 

av kommunestyrets behandling av 
revisjon av selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i 
representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

    

20.03.18 7/18 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

20.03.18 8/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

20.03.18 9/18 Eventuelt (ingen vedtak)      

20.03.18 10/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

Saksutskrift 
sendt: 
05.04.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
2017 til orientering. 

        

24.04.18 11/18       
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KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 1: 

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 2 

 

Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  

 

For undersøkelsens siste problemstilling ble følgende kriterier lagt til grunn: 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 
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enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 1.3.2018 og er i sin 

helhet vedlagt rapporten.  

 

I svarbrevet fra rådmannen pekes det på at rapporten gir en nyttig gjennomgang på et område som 

gjelder samarbeid med en annen kommune. Denne typen samarbeid har det ikke vært like høy 

bevissthet rundt, når det gjelder ivaretakelse av kommunens ansvar, som samarbeid med private 

aktører. Rapporten vil ifølge rådmannen ha overføringsverdi for andre tjenester kommunen kjøper 

eller samarbeider om.  

 

Det vises videre til at anbefalingene vil følges opp med konkrete tiltak. Kommunen vil gjennomføre 

en risiko- og sårbarhetsanalyse av legevaktstjenestene, ta initiativ til en felles brukerundersøkelse 

og be om en revisjon av avtalen med Skedsmo kommune. Rælingen vil også invitere Skedsmo til 

dialog for å kunne følge opp rapporten, og starte opp arbeidet med en revidert avtale.  

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Rælingen kommunen bør utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens 

legevaktordning for å sikre at tilbudet er dimensjonert i tråd med brukernes behov jf. 

rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5)   

 

2. Rælingen kommune bør sørge for at det innhentes informasjon direkte fra brukene av 

legevakten, for alle brukere som oppholder seg i kommunen.  

 

3. Rælingen kommune bør i større grad følge opp avtalens vilkår om avregning når 

årsregnskapet foreligger, for å sikre at kommunens kostnader til legevakten blir riktig.  

 

 

 

 

Jessheim 2.3.2018 

 

         

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    Morten Kallevig 

og selskapskontroll      prosjektleder forvaltningsrevisjon 



14/18 Referater - 15/00226-49 Referater : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 5 

 

1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

På bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 bestilte kontrollutvalget i Rælingen 

kommune 13. juni 2017 (sak 21/17) en forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Utvalget var 

interessert i hvordan legevaktordningen fungerer for brukerne fra Rælingen kommune. En plan for 

prosjektet ble vedtatt 3. oktober 2017, og undersøkelsen gjennomføres i perioden oktober 2017 til 

januar 2018.  

 

Kommunal legevaktordning defineres i akuttmedisinforskriften § 3 som en virksomhet som gjennom 

hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging. 

Legevakten er et viktig ledd i den akuttmedisinske kjede, og kommunestyret skal, etter Helse – og 

omsorgstjenesteloven § 6-1, inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket om blant 

annet den akuttmedisinske kjede. 

 

Den kommunale legevakten er et område med høy vesentlighet og risiko. En godt fungerende 

kommunal legevakt kan redde liv, og er en viktig trygghetsfaktor for befolkningen. Legevakten blir 

trukket fram som et svakt ledd den akuttmedisinske kjeden. Legevakttjenesten har utfordringer med 

rekruttering og bemanning, og sykebesøk og utrykninger gjøres i mindre grad enn ønskelig. Det 

finnes lite dokumentasjon på at utviklingen mot større legevaktdistrikt og interkommunalt 

legevaktsamarbeid har økt kvaliteten på tjenesten (Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 22; NOU 2015:17 Akuttutvalget, 20, 23).  

 

Ifølge Meld. St. 26 (2014–2015) er det store kvalitets- og bærekraftutfordringer knyttet til legevakten. 

Utfordringene er knyttet til rekruttering, kompetanse, utstyr, organisering og tilgjengelighet, og 

kommunene har i for liten grad tatt inn over seg ansvaret for ledelse og internkontroll av tjenesten. 

Tilsynsmyndighetene anslår at det opprettes 3 – 4 ganger flere tilsynssaker knyttet til legevakt enn 

til allmennmedisinske virksomheter for øvrig (s. 73, 78). 

1.2 Kommunens ansvar for legevakttjenester 

Kommunene har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle personer som 

oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-5 og 

akuttmedisinforskriften § 6.  

 

Rælingen kommune kjøper, sammen med kommunene Lørenskog, Fet og Enebakk (Flateby), 

legevakttjenester av Skedsmo kommune. Tjenestene leveres av Nedre Romerike legevakt, som er 

en del av Skedsmo kommunes organisasjon. Se tekstboks 1 for en kort beskrivelse av Nedre 

Romerike legevakt. 
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Faktaboks 1: Nedre Romerike legevakt 

Nedre Romerike legevakt hadde 20.86 årsverk i 2016, og dekker et område med omlag 120 000 innbyggere. 

I 2016 ble foretok legevakten 69 800 konsultasjoner, hvorav 9 505 (8 prosent) ble gjort overfor innbyggere 

fra Rælingen. Legevakten utførte 614 hjemmebesøk og hadde 47 467 telefonhenvendelser. Gjennomsnittelig 

svartid var 2.01 minutter  

Kilde: Skedsmo 2016. 

 

Samarbeidet mellom Skedsmo kommune og Rælingen kommune er et rent avtalerettslig forhold, og 

er ikke organisert etter noen interkommunal samabeidsmodell. Med andre ord kjøper Rælingen 

tjenester av Skedsmo og dette er regulert i en avtale. Kommunene har anledning til å etablere et 

slikt samarbeid om tjenester uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, så lenge 

samarbeidet kun tjener offentlige interesser (anskaffelsesforskriften § 3-3; NFD 2017, s.39)  

 

Antall legevakter i Norge er redusert i perioden 2007 til 2016, fra 230 til 182. I 2016 var 55 prosent 

av legevaktene interkommunale, mens 45 prosent kun leverte tjenester til en kommune (NLR 2016 

s. 8).  

 

Undersøkelsen legger til grunn at kommuner som kjøper legevakttjenester må innhente informasjon 

om hvordan legevakttjenesten fungerer for å sikre at lovpålagte krav ivaretas. 

1.3 Problemstillinger og avgrensninger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Følgende problemstillinger er besvart gjennom undersøkelsen: 

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

 

Undersøkelsesperioden er januar 2010 – januar 2018.  
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1.4 Oppbygging av rapporten 

I kapittel to beskrives nærmere metode og datagrunnlag. Deretter følger tre faktakapitler for hver av 

problemstillingene i undersøkelsen. Innledningsvis i hvert av kapitlene presenteres 

revisjonskriteriene for problemstillingen. Til slutt i hvert kapittel er revisjonens vurdering. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er gjengitt i sammendraget først i 

rapporten. 
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2 METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

For å besvare problemstillingene har revisjonen benyttet seg av dokumentanalyse, skriftlige 

spørsmål, analyse av regnskapstall og intervjuer.  

Dokumentanalyse og skriftlige spørsmål 

En dokumentbestilling og skriftlige spørsmål ble sendt til kommunalsjefen 21. november 2017, med 

svarfrist 1. desember 2017. Kommunen svarte skriftlig på spørsmålene og oversendte 

dokumentene, i den grad de fantes, innen fristen. Tabell x viser hvilke dokumenter kommunen 

sendte over: 

 

 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Tabell 1: Oversikt over dokumenter  

Bestilt  Levert 

Politiske vedtak Ja 

Rutiner for oppfølging av legevakten Ja 

Referater fra møter mellom kommunen og Skedsmo kommune/Nedre Romerike legevakt i 

2016 og 2017 Ja 

Eventuelle evalueringer eller kartlegginger av tjenesten Ja 

Kommunens avtaler med Skedsmo kommune om legevakten  Ja 

Eventuelle andre rutiner og prosedyrer mv. som kommunen selv mener dokumenterer 

internkontrollen knyttet til legevaktordningen.  Ja 

Kommunens planer for tjenesten Nei 

Brukerundersøkelser  Nei 

Vurderinger av organisering, legebemanning, kapasitet eller beredskap hos legevakten  Nei 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av legevakten, som blant annet omhandler sykdoms- og 

skadeforekomst og tilgang til og kompetanse hos legevakt Nei 

Samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket (AHUS), som omfatter omforente 

beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Ja 
 

 

Tabellen viser at kommunen leverte seks av elleve dokumenter som ble bestilt. Kommunen hadde 

blant annet ikke planer for legevakttjenesten, brukerundersøkelser og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført et oppstartsmøte med Rælingen kommune torsdag 9. november 2017, 

samt et intervju med kommunen 19. desember 2017. På intervjuet deltok kommunalsjef, helsesjef 

og kommuneoverlege. I etterkant av intervjuet sendt kommunen over supplerende dokumenter, 

blant annet veileder for brukerundersøkelser og avtaler for KAD og lindrende enhet. Det ble også 

gjennomfør et intervju med avdelingssjef med ansvar for legevakt og økonomirådgiver i Skedsmo 

kommune 23. januar 2018. Referater fra intervjuene er verifisert. 

Analyse av regnskapstall 

Revisjonen har analysert regnskapet til Nedre Romerike legevakt i perioden 2014 – 2016 for å 

belyse hvordan det økonomiske resultatet til legevakten er håndtert og se på deltakerkommunenes 

faktiske innbetalinger per innbygger. I denne sammenheng har revisjonen også innhentet data om 

antall innbyggere fra SSB (tabell 06913) 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  

 

Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 

gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 OPPFØLGING AV TJENESTEAVTALEN 

3.1 Revisjonskriterier 

3.1.1 Innledning 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 

kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva 

som anses som god forvaltningsskikk på området. I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene 

blant annet utledet fra Difis veileder om kontraktsoppfølgning, publisert versjon 13. desember 2016 

3.1.2 Oppfølging av kontrakter 

Rælingen kommunes legevakttjenesteavtale er et rent privatrettslig avtaleforhold mellom Rælingen 

og Skedsmo kommune om kjøp av tjenester. Det vil si at Rælingen kommune kjøper sine tjenester 

fra en annen leverandør. Selv med to kommuner involvert er det ikke et interkommunalt samarbeid i 

den forstand at Rælingen kommune har en medbestemmelsesrett, slik tilfellet er om man inngår i en 

form for interkommunal sammenslutningsmodell. Rælingen styrer derfor tjenesten gjennom sin 

kontrakt med Skedsmo kommune. Og det kan være en fullgod ordning så lenge man har sikret sine 

behov gjennom en god kontrakt, og at avtalen følges opp fra Rælingen kommunes side.  

 

God kontraktsoppfølging forbygger tvister og bidrar til effektiv ressursbruk for både 

oppdragsgiveren, leverandøren og samfunnet. Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner 

som oppstår fra avtaleinngåelse (signering) til dens opphør. Det innebærer kontroll av at 

tjenesteleverandøren leverer det han skal, når han skal og ellers oppfyller sine avtalefestede plikter. 

Videre skal man implementere kontrakten i egen virksomhet2 og håndtere endrede situasjoner som 

ikke var avdekket på tidspunktet for avtaleinngåelse (Difi 2016, 3.)  

 

Det er viktig å utarbeide en gjennomtenkt kontrakt før avtaleinngåelse for å unngå problemer og 

uenigheter. Kontrakten bør beskrive hvilke tjenester som skal leveres, krav og spesifikasjoner samt 

hva som inngår i hoved-leveransen. Følgende bør som et minimum være kontraktregulert; 

beskrivelse av ytelsen, pris, betaling, varighet, levering, klausul om lønns- og arbeidsvilkår (Difi 

2016, 5). Det kan ofte være behov for å ta inn flere reguleringer. Kontrakten bør oppdateres ved 

endringer og behov. Videre må det som leveres kontrolleres opp mot det som faktisk beskrives i 

kontrakten slik at man betaler for det man får. 

 

Den som har ansvar for kontraktsoppfølgingen bør følge leveransen opp, sette seg inn i 

kontraktsvilkårene og ha kunnskap om hva som skal leveres.  

                                                

 

 
2
 Slik at man internt etterlever forpliktelsene overfor leverandøren. 
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Det er særlig viktig at oppdragsgiveren fører kontroll med leveransen om den mottas av andre enn 

oppdragsgiveren selv, som for eksempel etablere kommunikasjon med brukeren av tjenestene. Ved 

kontraktsbrudd fra leverandørens side er det brukeren som får kjenne konsekvensen(e), ikke 

oppdragsgiveren. Brukerne kan ha en berettiget forventning til tjenesten og/eller et rettskrav på en 

viss kvalitet.  

 

I tillegg bør oppdragsgiveren ha etablert internkontroll i form av rutiner og retningslinjer for god 

kontraktoppfølging og fakturahåndtering. Form og innhold bør samspille godt mellom kontrakt, 

kontraktfunksjonen, innkjøpsfunksjonen, økonomienheten og virksomheten for øvrig. Rutinene og 

retningslinjene bør forplikte og forankres på ledernivå samt følges opp av alle for å sikre enhetlig 

kontraktpraksis. Videre bør rutinene avklare roller og ansvar (Difi 2016, 14). 

 

På bakgrunn av dette legger revisjonen følgende kriterier til grunn for problemstilling 1.  

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

3.2 Funn 

3.2.1 Avtalens ordlyd 

Innledning 

Utgangspunktet er den privatrettslige tjenesteavtalen «Avtale om leveranse av legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm legevakttjenesteavtalen»3 inngått mellom partene Skedsmo 

og Rælingen kommune.  

 

For å forstå innholdet i en avtale må den tolkes. Formålet med avtaletolking er å finne kontraktens 

meningsinnhold som partene er rettslig bundet til å oppfylle, dvs. hvilke rettigheter og forpliktelser 

partene har i henhold til avtalen, samt eventuelle konsekvenser av kontraktsbruddet om det er 

regulert i avtalen, jf. Rt. 1993 s. 5644. Høyesterett har utviklet tolkingsprinsipper for avtaletolking. 

 

                                                

 

 
3
 Datert 11. november 2010 

4
 s. 569, «Det primære formål ved all kontraktstolking er å finne ut hva partene har ment». 
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Forut for avtaleinngåelsen mottok Rælingen kommune brev5 fra Skedsmo kommune med tilbud om 

å benytte deres legevakt, se saksfremlegg6. Rælingen bekreftet i brev7 at man ønsket et samarbeid 

frem til kommunen hadde avklart sin fremtidige legevaktløsning. I samme saksfremlegg fremgår det 

at Rælingen kommune ble invitert med til flere informasjonsmøter i regi av Skedsmo kommune om 

det fremtidige legevaktsamarbeidet i Romerike Helsebygg.  

 

I saksfremlegget8 til sosial- og helsekomitéens fremgår det at Nedre Romerike legevakt ivaretar 

daglegevaktfunksjonen for Rælingen kommune fra 1. mai 2011. Kommunestyret fattet vedtak9 om at 

blant annet avtalen skal følge Avtale om legevakttjeneste fra allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm 

og at Rælingen kommune forhandler årlig avtalen med Skedsmo kommune inntil alternativer 

foreligger (punkt 2). 

 

I 2011 og 2013 ble avtalene endret med tilleggsavtaler, se under for skjematisk fremstilling av 

avtalene.  

Avtalens ordlyd 

Avtalens ordlyd finnes i legevakttjenesteavtale mellom Skedsmo og Rælingen kommune og to 

tilleggsavtaler, inngått 2011 og 2013. Avtalene kan kort oppsummeres slik: 

  

                                                

 

 
5
 datert 14. september 2009 

6
 Saksfremlegg for utvalget komité for helse og sosial til kommunestyret, datert 25. mars 2010, signert rådmannen, merket 

som vedtak 2009/1552-11. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 28. april 2010. 
7
 datert 2. oktober 2009. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 27. april 2011. 

8
 datert 8. mars 2011, 2009/1552-13 

9
 saksprotokoll 27. april 2011, saksnr. 11/24 
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Tabell 2: Oversikt over avtaler 

Avtale Avtalens overskrift Avtalens formål og innhold 

Hovedavtale: 

Legevakttjenesteavt

alen
10

 mellom 

Skedsmo og 

Rælingen kommune 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Formål 

Avtalens formål er å regulere leveransevilkårene av 

legevakttjenesten fra Allmennmedisinsk legevakt. 

Avtalens parter er Rælingen kommune og Skedsmo 

kommune. 

 

Innhold 

Tilbudsbeskrivelsen tar for seg blant annet:  

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjoner, 

kompetanse og personell (punkt 2);  

 avtalt pris for leveransen av legevakttjenesten 

(punkt 3);  

 Rælingen kommunes ansvar: «Rælingen kommune 

skal sørge for informasjon til egne innbyggere og 

fastleger om legevakttilbudet» (fremgår av punkt 5 i 

avsnitt to). Av de andre avsnittene viser ordlyden til 

hva Rælingen kommune skal faktureres, 

tidsintervallet for faktureringen og prisjustering. 

 Skedsmo kommunes ansvar: «Skedsmo kommune 

v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde 

representant fra Rælingen kommune orientert om 

driften ved legevakten» (punkt 4 siste avsnitt). 

Ordlyden i punkt 4 viser videre at Skedsmo har 

ansvar for bl.a. personalet for legevaktens ansatte, 

legevakten har et faglig forsvarlig nivå og 

faktureringen.  

 avtalens varighet og oppsigelse (punkt 6). 

                                                

 

 
10

 Datert 11. november 2010 
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Tilleggsavtale 2011
11

 Tillegg til avtale: Avtale 

om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Innhold 

Avtalen er et tillegg til inngått avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra Allmennmedisinsk legevakt i 

Lillestrøm, datert og signert den 11. november 2011. 

 

Endringene gjaldt blant annet: 

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjon (bokstav 

A, punkt 2, 2. ledd).  

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste (bokstav 

B, punkt 3) og  

 avtalens varighet og oppsigelse (bokstav C).  

Tilleggsavtale 2013
12

 Tilleggsavtale 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

Nedre Romerike 

legevakt for Rælingen 

kommune 

Innhold 

Signert avtale datert 11. november 2010 endres i nytt 

punkt 3. 

 

Endrede avtalepunkter er blant annet: 

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste med en 

årlig prisjustering, ekstraordinær prisjustering og 

faktura (bokstav A, punkt 3).  

 Rælingen kommunes ansvar presiseres mht. å 

betale faktura og ekstraordinær prisfastsettelse. 

 

Som det fremgår av den skjematiske fremstillingen over er avtalens ordlyd knapp når det kommer til 

oppfølging. Når det gjelder oppfølging heter det i hovedavtalen om partenes ansvar: 

 «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet» (punkt 5 i avsnitt to.) 

 «Skedsmo kommune v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde representant fra Rælingen 

kommune orientert om driften ved legevakten» (punkt 4 i siste avsnitt). 

3.2.2 Kommunens avtaleoppfølging 

Har kommunen internkontrollrutine(r) for oppfølging av kontrakten? 

Rælingen kommune opplyser i skriftlige e-postsvar til revisjonen om prosedyren for 

legevaktoppfølging. Oppfølgingsansvaret er lagt via delegering og stillingsbeskrivelser til 

enhetsleder familie og helse samt kommuneoverlege. I samtale med revisjonen opplyser Rælingen 

kommune at prosedyren for oppfølging av legevakten ble opprettet da kommunen ble varslet om 

forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Prosedyrene beskriver i hovedsak det som tidligere har 

blitt gjennomført i praksis og er nå skriftliggjort i prosedyreform (Rælingen 2017). 

 

                                                

 

 
11

 Gjeldende fra 1. april 2011, datert 13. februar 2012 og signert 14. februar 2012 
12

 Datert 10. april 2013 og signert 12. juli 2013 
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Nedenfor er en skjematisk fremstilling av innhentede prosedyrer og rutiner for oppfølging av 

legevakten, herunder veileder for brukerundersøkelser. Videre er referat fra legenes 

samarbeidsutvalg (LSU) inntatt hvor spørsmål vedrørende internkontroll er behandlet.13 

 

Tabell 3: Oversikt over dokumentasjon 

Dokumentasjon Analyse av dokument 

Prosedyre for oppfølging 

Nedre Romerike legevakt 

Formål 

 Påse at legevakten ivaretar kommunens plikt til å tilby kommunens 

innbyggere legevakttjenester, i henhold til HOL (helse- og 

omsorgsloven) og avtalen om legevakt med Skedsmo kommune, på 

en faglig god måte.  

Møtevirksomhet 

 En til to møter pr. år som er avtaleregulert, med hhv. 

o ett møte med administrative spørsmål som regnskap og budsjett. 

Kommunalsjef og/eller enhetsleder for familie og helse deltar. 

o ett møte med faginnhold. Kommuneoverlegen og/eller enhetsleder 

for familie og helse deltar. 

Innhold 

o Skedsmo skal jevnlig sende kommunestatistikk, klager sendes 

med kopi til kommunelegen, og legevakten er fast tema på LSU 

(kommunens legesamarbeidsutvalg) som gjennomfører fire møter 

pr. år. Årshjulet for LSU er vedlagt prosedyren. 

Opprettet 

o Prosedyre er opprettet 2. november 2017 og revidert 14. november 

2017 i Kvalitetslosen. 

Rutine for legevaktklager Innhold 

 Om legevakten mottar klage fra en av kommunens innbyggere på 

legevaktstjenesten skal legevakten sende kopi av klagen til 

kommuneoverlegen.  

 Klager fra brukerne på for eksempel ventetid er tatt opp i møter. Ved 

klager på helsepersonell er det Fylkeslegen som er klageinstans. 

Rutinen er avklart med legevakten på Nedre Romerike. 

Opprettet 

 Prosedyre er nylig etablert og datert 14. november 2017 i 

Kvalitetslosen. 

                                                

 

 
13

 I tillegg er legevakten behandlet i kommunestyret, se saksprotokoll datert 19. mars 2014 om samordning av 

interkommunale tjenester og saksprotokoll 6. september 2016 om endringer og tiltak ved legevakten. 
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Legenes samarbeidsutvalg 

(LSU) Årshjul  

Møtevirksomhet 

 Fire møter gjennomføres pr. år. 

Innhold 

 Faste tema som listelengde (status kommunens allmennlegedekning), 

informasjon fra legevakten, KAD, kommunen og fastlegene.  

 Rutinene er under stadig utvikling. Prosedyren for legevakten er 

likelydende som for Krisesenteret og andre tjenester som krever 

oppfølging. 

Opprettet 

 Prosedyre/årshjulet er opprettet 23. oktober 2017 i Kvalitetslosen. 

Rælingen kommunes 

veileder for 

brukerundersøkelser 

Formål 

 Enhetslederne skal gjennomføre brukerundersøkelser iht. lovverket og 

interne prosedyrer. 

Innhold 

 Enhetsleder har ansvar for brukermedvirkning og et overordnet ansvar 

for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

 Rælingen kommunes enheter skal gjennomføre jevnlige 

brukerundersøkelser, eller vurdere andre kartleggingsformer av 

opplevd tjenestekvalitet og brukerdialog.  

 Rælingen kommunestyre har vedtatt at alle enheter, spesielt de 

tjenesteproduserende enhetene, skal ha tett brukerdialog som for 

eksempel brukerråd, brukerundersøkelser eller andre organiserte 

prosesser for å medvirke til tjenesteutviklingen (Veileder for 

brukerundersøkelser, 2016, s. 3).  

 Kommunen opplyser i samtale med revisjonen at de ikke klarer å 

gjennomføre for alle tjenester, men som hovedprinsipp er det 

ønskelig, spesielt innenfor helse og omsorg. 

Opprettet 

 Veileder for brukerundersøkelser er datert juni 2016. 

Legesamarbeidsutvalgets 

(LSU) referater  

(behandling av internkontroll 

trukket ut fra referatene) 

Innhold 

 LSU-årshjulet prøves ut og justeres ved behov.
14

 

 Internkontroll et viktig tema og kommunene kan veilede for eksempel 

fastlegene i etterkant av tilsynserfaringer. Kommunen har erfaring med 

ROS-analyser og oppbygging av internkontrollsystemer, som 

legesentrene kan ha nytte av i eget arbeid. I referatet avtales det at 

kommuneoverlegen kan bistå med gjennomgang av 

internkontrollsystemene og at det tas opp som tema på tirsdagsmøte 

for felles læring.
15

 

 

                                                

 

 
14

 LSU-møte 8. juni 2016, sak 4/2016: 
15

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 2/2017 
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Skjemaet over viser at rutinene for oppfølging av legevakttjenesten ble skriftliggjort i 2017 under 

gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen, både mht. møteintervall og faste tema. Videre 

har kommunen supplerende rutiner, en veileder og møtereferater som viser kommunens 

internkontroll for avtaleoppfølgingen. Se rutine for oppfølging av legevakttjenesten som vedlegg 1 i 

rapporten. 

Følger kommunen rutinen(e) opp i praksis? 

Før 2015 

Rælingen kommune uttaler i samtale med revisjonen at de har hatt to årlige møter med Skedsmo 

kommune siden 2014 og mottatt legevaktstatistikk de siste fem årene - med ujevne intervaller. Over 

en halvannet års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data eller statistikk til tross 

for gjentatte purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men 

det endret seg med programvareoppdateringene (Rælingen 2017).  

 

Tidligere ble det avholdt samarbeidsmøter om legevakten i de aktuelle kommunene, eller fagråd, 

hver sjette uke opplyser kommunen til revisjonen. I møtene deltok legevaktrepresentanter, 

overlegen, fagsykepleier og kommuneoverlegene. Fokus var faglig forhold som 

deltagerkommunene ønsket å diskutere. Fagrådordningen var mindre strukturert med møter uten 

dagsorden, sparsomme referater, mer muntlig dialog «over bordet» og lite effektivitet (Rælingen 

2017).  

 

I 2014-15 omorganiserte Skedsmo kommune slik at ledelsen av de interkommunale tjenestene ble 

samlet og styrket ved opprettelsen av KAD. Det førte til en tilnærmet lik håndtering av de tre 

interkommunale samarbeidene (legevakten, KAD og lindrende enhet). Kommunen ble i større grad 

involvert i tjenestestyringen. De tidligere fagrådene ble omorganisert og erstattet av felles møter 

med kommunalsjefene i de aktuelle kommunene. Kommuneoverlegene deltar fremdeles i 

fellesmøtene, men er i mindre grad involvert enn tidligere. Endringene bidro til en mer strukturert 

oppfølging av legevakten, men samtidig har kommuneoverlegen mistet noe av den tette kontakten 

med legevakten (Rælingen 2017). 

 

Frem til 2015 mottok Rælingen kommune lite data fra legevakttjenesten som vanskeliggjorde 

oppfølging av kontrakten. 

 

Etter 2015 

Rælingen opplyser i samtale med revisjonen at de siste årene er lovverket endret og fokus har vært 

personaldekningen, opplæring m.m. Legevakten har innført triage som sorterer pasientene med 

størst behov for akutt hjelp, kvalitet og gjennomføring. Videre har man åpen dialog med Skedsmo 

kommune om evt. klager og andre utfordringer i mottaket. Kommuneoverlegen gjennomfører andre 

ikke-planlagte møter angående forhold man ønsker å diskutere med legevakten. Det har det siste 

halve året vært gjennomført to slike ikke-planlagte møter i tillegg til de to årlige møtene jf. årshjulet 

(Rælingen 2017).  

 

Se skjema nedenfor for tematisk oversikt over den faktiske oppfølgingen. 
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Tabell 4: Oversikt over oppfølging 

Tema Oppfølging 

Rælingen kommunes 

oppfølgingsrutine 

I prosedyren for kommunens oppfølging av Nedre Romerike legevakt 

vises det til årlige avholdte møter, jevnlig tilsendt statistikk, brukerklager, 

legesamarbeidsutvalget og rapportering til politisk nivå med bakgrunn i 

tilstandsrapport for helse- og omsorg, samt årsberetning. 

Årsberetning 2016 Samlet rapportering fra KAD og Nedre Romerike Legevakt omhandler 

blant annet følgende:
16

 

 Oppgaver og mål (fordeling av utgifter og inntekter) 

 Virksomheten i 2016 (virksomhetens mål i 2016, status ift. målene, 

avvik mellom budsjett og regnskap m.m.) 

 Legevakten har innført 

o vurdering og oppfølgingssystem av henvendelser som kvalitets-

sikrer legevaktens faglige tilbud (punkt 2.a).  

o sorteringssystemet Manchester Triage som kvalitetssikrer 

pasientflyt, kølappsystem for pasientregistrering som sikrer 

pasientflyt (punkt 2b). 

Legesamarbeidsutvalget 

(LSU) 

Av LSE-referatene finnes informasjon om legevaktens brukere. Ifølge 

referatene har man gjennomgått statistikk fra KAD og legevakt
17

 og blitt 

informert om økt dagtidsbruk av legevakten av Rælingen kommunes 

brukere
18

. Som følge av dette innhentet legevakten detaljerte brukertall så 

kommunen kan se årsaker og vurdere tiltak.
19

 I etterkant viser statistikken 

stabile tall over kommunens bruk av legevakten,
20

 men ingen detaljerte 

tall som forklarer kommunens høye forbruk. Videre ble det informert om 

legevaktbilen, oppdrag pr. døgn og oppdragsfordeling
21

 samt en 

oppfordring om å gi innspill til kommuneoverlegen om forhold som kan 

forbedres
22

. 

                                                

 

 
16

 «A. Programområde D – Avdeling for akuttmedisinske tjenester» 
17

 LSU-møte 16. november 2016, sak 19/2016: 
18

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
19

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
20

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
21

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
22

 LSU-møte 22. november 2017, sak 14/2017 
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Skriftlig tilbakemelding fra 

Rælingen kommune  

(svar via e-post) 

Kommunen opplyser i e-postsvar til revisjonen: 

 To møter pr. år med representanter fra kommunene tilknyttet 

legevakten. 

 Skedsmo kommune rapporterer årlig, og formidler underveis i året 

statistikk fra legevaktens arbeid.
23

 Revisjonen har fått tilsendt 

statistikk
24

 (viser første åtte månedene i 2016 og mars 2017). 

 Fastlegene mottar epikrise etter alle pasientkonsultasjoner på 

legevakten, samt epikrise fra spesialisthelsetjenesten for de 

pasientene legevakten legger inn på sykehus. Fastlegene har dermed 

god oversikt over tjenesteleveringen fra legevakten til sine 

listepasienter (som i stor grad samsvarer med kommunens 

innbyggere). Formidling av fastlegenes vurdering av legevaktens 

tjenester er en viktig informasjonskilde. Informasjon om legevakt er 

tema på legesamarbeidsutvalgsmøter (LSU) med fastlegene 4 ganger 

i året, se beskrivelse over (Rælingen 2017).  

 

Supplerende informasjon fra felles intervjuer 

Rælingen bekrefter muntlig at de har god kommunikasjon med Skedsmo kommune og innkaller til 

diskusjonsmøter, i tillegg til de to årlige dialogmøtene, om det er noe. I dialogmøtene deltar 

kommunalsjefen, kommuneoverlegen, kommunesjefen for akuttmedisinsk tjeneste, legevaktens 

daglige leder, legevaktens overlege, fagsykepleier og økonom/controller. Statistikk, kommunenes 

fastlegedekning og personal gjennomgås i møtene og kommunen mottar i tillegg driftsstatistikk som 

kommunefordelt pasientkonsultasjoner, tjenesteforbruket sammenlignet med andre kommuner og 

årsrapport. Videre får revisjonen muntlig opplyst at behovet for å øke antall møter har vært diskutert 

fordi kommunene ofte gjennomfører flere møter enn de to forhåndsavtalte. 

 

Kommunen opplyser til revisjonen at det ikke er ført aktiv kontroll om tjenesteleveringen samsvarer 

med kontrakten ut over de halvårlige dialogmøtene med Skedsmo kommune. Om kontrollelementet 

ivaretas gjennom oppfølgingsmøtene er usikkert og kommunen burde kanskje gjøre mer på dette 

området. I de årlige møtene har internkontroll ikke vært et tema. Informasjon fra legevakten sendes 

videre til kommunens komité for helse og omsorg. Komitéen får tilsendt powerpointpresentasjonen 

og referatsakene. Ambisjonen var å samle statistikken og formidle den samlet videre, men det 

medførte for mye arbeid og den videresendes slik man mottar den. Om vedtakssak så går det 

videre til kommunestyret (Rælingen 2017). 

 

Skedsmo kommune forteller i samtale med revisjonen at avdelingssjef for sykehjemstjenestene tok 

over lederansvaret for Nedre Romerike KAD og legevakten høsten 2015 (opprettet som eget 

programområde i Helse og sosialsektoren: Avdeling for akuttmedisinske tjenester). Avdelingssjefen 

for sykehjem hadde ansvar for å følge opp samarbeidskommuner i forbindelse med Lindrende enhet 

                                                

 

 
23

 Viser blant annet fordeling av konsultasjoner mellom innbyggere fra de ulike kommunene. 
24

 Statistikken bekreftes i samlet årsrapport for KAD og legevakten for 2016.  
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og et lignende samarbeidsfora for KAD og legevakten ble etablert. Det organiseres felles møter for 

de tre enhetene (kommunen bekrefter to årlige møter). I møtene rapporteres det om utfordringer, 

legedekningen, akuttforskriften, ekstra planlegging m.m. Statistikken tar også for seg 

tjenestekvaliteten og kommunene kan følge med på utfordringene vertskommunen har i forhold til 

tjenesten som tilbys.  

3.2.3 Kommunens kommunikasjon med legevakttjenestens brukere 

I legevakttjenesteavtalen finner man 2010-avtalen, punkt 5 i avsnitt to, om Rælingen kommunes 

ansvar: «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet».  

 

I skriftlig e-postsvar opplyser Rælingen kommune at det ikke er etablert kommunikasjon med 

brukerne utover det at alle innbyggerne i kommunen er potensielle brukere av legevakten, mens 

faktiske brukere vil være de som har behov for akutt legehjelp utenom fastlegens åpningstid. 

Rælingen kommune tar imot og videresender evt. klager fra innbyggerne til behandling hos 

legevakten.  

 

Kommunen har opprettet ny prosedyre for klager fra legevakttjenesten, se beskrivelse i skjema 

over. Revisjonen mottok fire e-poster med klager fra legevaktbrukere, tre av e-postene var fra 

høsten 2016/vinter 2017 som alle omhandler lang kø/ventetid og en av e-postene beskriver et ikke 

eksisterende køsystem. Etter hva revisjonen forstår stammer noen av klagene fra tiden hvor Ahus 

skadelegevakt ble innlemmet i legevakten. Dette medførte noe ekstra kø og klager. Den fjerde e-

posten er datert november 2017 hvor Rælingen kommunelege ønsker kopi av klager tilsendt fra 

kommunens innbyggere for å følge med på hva de er misfornøyd med – opprettes som egen rutine 

(Rælingen 2017). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at brukerråd ikke har vært et tema. Brukerne 

oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage (Rælingen 2017). 

 

I skriftlig e-postsvar informerte kommunen at fastlegene har kontakt med de fleste pasienter som 

også mottar tjenester fra legevakten. Legevakterfaringer blir ofte meddelt fastlegen. Fastlegene har 

mulighet til å videreformidle disse uformelle tilbakemeldingene på de faste møtene med kommunen 

(LSU eller til kommuneoverlegen direkte). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon 

om hvordan brukerne og samarbeidspartnerne opplever at legevakten fungerer (bruker/innbygger). 

Det gjelder tilbakemelding fra pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som 

sendes fra legevakt til fastlege. Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man 

har et grunnlag for å vurdere legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god 

oversikt over hvordan det fungerer. Direkte så har man klager som går til kommunen. Det nye her er 

at man får tilsendt klagene fra Rælingens innbyggere ifm. legevakten (Rælingen 2017).  
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Skedsmo opplyser i samtale med revisjonen at de har mottatt forespørsel fra Rælingens 

kommuneoverlege vedrørende statistikk over hvilke fastleger som bruker legevakten ofte (Skedsmo 

2018).  

 

Rælingen kommune har videre en veileder for brukerundersøkelser, se beskrivelse i skjema over. 

Rælingen kommune opplyser i samtale med revisjonen at de ikke innhenter informasjon og det 

gjennomføres ingen brukerundersøkelser. Kommunen har underrettet Skedsmo kommunes 

kommunedirektør som ønsker å gjennomføre en undersøkelse med tilbakemelding fra innbyggerne. 

Kommunedirektøren sjekket videre med Helsedirektoratet som har igangsatt undersøkelse om bruk 

av legevakttjenester. Kommunedirektøren ønsker å avvente Helsedirektoratets undersøkelse før 

man igangsetter lokale brukerundersøkelser som ofte er store og tidkrevende prosjekt (Rælingen 

2017). 

 

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse mot fastlegene i Skedsmo kommune, men ikke i 

Rælingen kommune. Denne undersøkelsen omfattet ikke legevakten. 

3.3 Vurderinger 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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4 BEREGNING AV KOSTNADER 

4.1 Innledning 

Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

4.2 Fastsetting av pris for kjøp av legevakttjenester 

Rælingen kommunes kjøp av legevakttjenester fra Skedsmo er forankret i leveranseavtalen datert 

11. november 2010, samt i tilleggsavtaler av 14. februar 2012 og 12. juni 2013 (Skedsmo 2010).  

 

Deltakerkommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Lørenskog og Enebakk betaler samme pris per 

innbygger for kjøp av legevakttjenester fra Nedre Romerike legevakt. I Enebakk er det kun tettstedet 

Flateby som er tilknyttet legevakten, og som tas med i beregningene. Revisjonen får opplyst at det 

er vanlig å beregne lik kostnad per innbygger i avtaler om tjenester på tvers av kommuner 

(Rælingen 2017b; Skedsmo 2015). 

 

Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å budsjettere legevaktens inntektsbehov fra 

deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som sogner til legevakten. Se formel: 

 

 

𝑝𝑟𝑖𝑠 =
𝑏𝑢𝑑𝑠𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑘𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑒𝑛𝑒 

𝑎𝑛𝑡. 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒
 

 

Skedsmo gir deltakerkommunene mulighet til å gi tilbakemelding på pris i forbindelse med budsjettet 

(Rælingen 2017b). Tabell 1 viser Skedsmo kommunes beregning av pris per innbygger for 2016: 
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Tabell 5: Skedsmo kommunes beregning av pris for 2016 

Kommune Budsj. inntekt  

(mill.kroner) 

Antall innbyggere Pris per innbygger 

Skedsmo 12.22 52 242 234 

Rælingen 4.06 17 357 234 

Fet 2.65 11 311 234 

Lørenskog 8.30 35 490 234 

Enebakk (Flateby) 0.82 4 109 199 

Sum 28.06 120 509  
Kilde: Skedsmo kommune (2015) Prissetting Nedre Romerike legevakt 2016 av 1. juli 2015 

 

Tabellen viser at Skedsmo kommune beregnet samme pris for alle deltakerkommunene i 2016. 

Prisen til Enebakk kommune er justert fordi det kun er innbyggerne i tettstedet Flateby som sogner 

til legevakten.  

 

Diagram 1 viser prisen Skedsmo kommune har fastsatt per innbygger i perioden 2011 til 2018. 

Diagram 1: Fastsatt pris per innbygger i perioden 2011 til 2018 

 
 

Kilde: Utarbeidet av revisjonen på bakgrunn av notat fra Skedsmo 1. juli 2015 og budsjettnotat for 2018 
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Prisen har økt med 56 prosent i perioden 2015 til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. I 

perioden 2010 til 2015 steg prisen til sammenligning med 35 prosent fra 155 til 210 kroner per 

innbygger. 

 

Prisøkningen fra og med 2015 er begrunnet med tiltak som følge av økte krav til kvalitet i 

akuttmedisinforskriften. Legevakten har blant annet erstattet helsesekretærer med sykepleiere og 

anskaffet egen bil til utrykninger. Videre skyldes prisøkningen at Ahus la ned sin skadelegevakt, at 

pensjonsvilkår for leger er endret, samt nye vilkår for betaling av nødnett (Skedsmo 2015; Rælingen 

2016). 

4.3 Rælingen kommunes kostnader til kjøp av legevakttjenester  

Tabellen under viser Rælingen kommunes faktiske kostnader per innbygger til Nedre Romerike 

legevakt i perioden 2011 - 2017. 

 

Tabell 6: Rælingen kommunes kostnader per innbygger 

År Kostnader 

(mill. Kr) 

Antall 
innbyggere 

Pris per 
innbygger 

2011 2.47 15 920 155 

2012 2.75 16 170 170 

2013 3.19 16 420 194 

2014 3.28 16 806 200 

2015 3.61 17 185 210 

2016 3.80 17 426 218 

2017 5.51 17 730 311 
Kilde: Rælingen kommune 

 

Tabellen viser at Rælingen kommunes kostnader har steget med 68 prosent fra 2014 til 2017 fra 

3.28 til 5.51 millioner kroner. 

 

Skedsmo kommune opplyser at deltakerkommunene i 2016 og 2017 fikk ekstra regning på grunn av 

økte kostnader til nødnettet og legevaktbil, på til sammen 0.6 og 1.9 millioner kroner (Skedsmo 

2018). Disse regningene kom i tillegg til avtalt pris for kjøp av legevakttjenester. Ifølge Skedsmo 

kommune er disse regningene tatt opp med de ulike deltakerkommunene uten mye motstand 

(Skedsmo 2018). Leveranseavtalen punkt tre slår fast at Skedsmo kommune kan fakturere for en 

andel av kostnadene dersom det oppstår ekstraordinære driftssituasjoner eller behov for 

ekstraordinære investeringer som følge av pålegg, føringer eller faglige anbefalinger. 

 

Rådmannen i Rælingen kommune har, i saksframlegg til komité for helse og sosial datert 24. august 

2016, sammenlignet kostnadene til legevakten med tilsvarende kostnader hos Sørum og Nittedal 

kommune. Begge disse kommunene driver legevakt i egenregi. Sammenligningen viste at Rælingen 

hadde en forholdsvis rimelig legevakt i 2015. I 2015 betalte Nittedal og Sørum kommune 
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henholdsvis 234 og 416 kroner per innbygger for legevakt, mot 210 kroner per innbygger i 

Rælingen. 

 

Rælingen kommune oppgir at alle deltakerkommunene er opptatt av å holde kostnadene på et 

akseptabelt nivå, og at kommunestyret følger med på kostnadsutviklingen. Det er vanskelig å 

sammenligne legevaktens kostnader med andre kommuner, fordi legevaktkostnader ikke er skilt ut i 

KOSTRA. Rælingen peker likevel på at sammenligningen med kostnadene til Nittedal og Sørum 

tyder på at legevakten ikke er dyr i drift (Rælingen 2017a). 

4.4 Nedre Romerike legevakts driftsresultat i perioden 2014 – 2016 

Tabell 7 gir en oversikt over legevaktens driftsinntekter og -utgifter, samt driftsresultatet i perioden 

2014 til 2016. Tallene er hentet fra Skedsmo kommunes regnskap for årene 2014 – 2016. 

 

Tabell 7: Nedre Romerike legevakts driftsresultat (millioner kroner) 

Kommune 2014 2015 2016 

Innbetaling:    

Skedsmo 10.11 13.11 14.09 

Fet 2.16 2.35 2.62 

Enebakk 0.69 0.73 0.81 

Rælingen 3.28 3.61 4.04 

Lørenskog 6.86 7.38 8.42 

Totalt innbetalt 23.10 27.18 29.99 

Øvrige inntekter25 5.62 6.45 6.79 

Totale 
driftsinntekter 

28.72 33.63 36.77 

Totale driftsutgifter 27.96 32.36 37.34 

Netto driftsresultat 0.77 1.27 -0.57 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 - 2016 

Tabellen viser at legevakten hadde et positivt netto driftsresultat i årene 2014 og 2015 på 

henholdsvis 0.77 og 1.27 millioner kroner. I 2016 hadde legevakten et negativt driftsresultat på -0.57 

millioner kroner. I 2016 sto kommunenes innbetalinger for 82 prosent av inntektene til legevakten. 

                                                

 

 
25

 Blant annet betaling fra brukere 
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Diagram 2 er utarbeidet av revisjonen for å sammenligne deltakerkommunenes innbetalinger per 

innbygger jf. tabell 6. Innbetalt beløp per innbygger er utregnet ved å dividere kommunenes 

innbetalinger til Skedsmo kommune med antall innbyggere bygger per 1. januar i driftsåret (SSBs 

tabell 06913).  

 

Innbetalt beløp per innbygger avviker noe, 0 - 5 kroner per innbygger, i forhold til Skedsmos 

budsjetterte pris. Dette skyldes at Skedsmo benytter innbyggertall året før pluss 1 prosent når 

prisen fastsettes. I diagrammet nedenfor benyttes faktisk antall innbyggere per 1. januar i driftsåret.  

 

Diagram 2: Sammenligning av kommunenes innbetaling  

 

 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 – 2016; SSB Tabell: 06913: Folkemengde 1. januar 

 

Diagrammet viser at Skedsmo kommune har betalt inn mer enn de andre kommunene per 

innbygger i 2015 og 2016. Skedsmo betalte henholdsvis 254 og 268 kroner per innbygger disse 

årene, mens de andre kommunene betalte om lag 210 og 232 kroner per innbygger. I 2014 betalte 

alle kommunene omtrent like mye per innbygger. 
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I 2016 er det er et avvik mellom kostnadene som Rælingen har regnskapsført (218 kroner per 

innbygger) og inntektene som Skedsmo har ført i sitt regnskap (232 kroner per innbygger). Ifølge 

Rælingen skyldes dette at kostnader og inntekter vedrørende kjøp av legevaktbil er ført på ulike år i 

de to kommunene. Skedsmo har ført disse inntektene i 2016, mens Rælingen har ført tilsvarende 

kostnader i 2017 (Rælingen 2017).  

4.5 Behandling av økonomiske resultat 

Nedre Romerike legevakt er en del av Skedsmo kommunes organisasjon, og behandles derfor 

regnskapsmessig som en hvilken som helst annen kommunal avdeling. Det vil si at et positivt eller 

negativt netto driftsresultat inngår i kommunens regnskapsresultat (e-post fra Skedsmo kommune, 

29. november 2017). 

 

Ifølge leveranseavtalens punkt 3 kan Skedsmo kommune, etter nærmere drøftinger med Rælingen, 

avregne mot Rælingen dersom årsregnskapet viser et avvik i forhold til budsjett. Avregningen skjer 

enten ved tilleggsfaktura eller ved tilbakeføring av for mye betalt beløp (Skedsmo 2010). 

 

Skedsmo kommune har ikke satt opp en avregning for legevakten i perioden 2010 – 2017, og har 

følgelig ikke skrevet ut tilleggsfaktura eller tilbakeført for mye betalt beløp i perioden. I intervju med 

revisjonen begrunner Skedsmo dette med kommunens tolking av avtaleteksten. Skedsmo vurderte 

at bakgrunn av at ordlyden «kan» ble benyttet i leveranseavtalen ble det ikke foretatt en avregning. 

Skedsmo opplyser også at Rælingen ikke har etterspurt verken årsregnskap eller avregning i 

perioden 2010 – 2017, og at legevakten i tidligere år har gått i minus (Skedsmo 2018). 

 

Rælingen kommune opplyser at de har etterspurt begrunnelser og nærmere utregninger for 

kostnadene til legevakten fra Skedsmo kommune både i møter og per e-post i forbindelse med 

budsjettbehandlinger. Kommunen har blant annet mottatt en utreding om pris datert 1. juli 2015, 

felles årsberetning for legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) for 2016 og budsjett for 

2018 (Rælingen 2017b).  

 

Skedsmo kommune forklarer at Rælingen ikke har fått tilsendt årsregnskapet til legevakten siden de 

ikke har etterspurt dette spesifikt. Årsregnskapet er offentlig, og andre kommuner som har etterspurt 

dette har fått det tilsendt (Skedsmo 2018).  

 

Rælingen kommune mener at prinsippet ved samarbeid mellom kommuner om tjenester bør være 

at et eventuelt overskudd settes på et bundet fond og tilbakeføres senere år. Dette er praksis for 

kommunesamarbeidene Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet. Kommunen 

påpeker at det er mest ryddig og enkelt om fondsføring praktiseres likt for alle samarbeidsenhetene 

(Rælingen 2017a). 
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4.6 Oppsummering 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  
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5 LEGEVAKT I ET BRUKERPERSPEKTIV 

5.1 Revisjonskriterier 

Rælingen kommune er har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle 

personer som oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 

3-5 og akuttmedisinforskriften § 6.  

 

I rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5) går det frem at kommunene står fritt til å 

samarbeide om legevaktsordningen, men at kommunens organisering av legevakt må vurderes på 

bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Blant annet skal sykdoms- og skadeforekomst, tilgang 

til og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehus vurderes i risiko- og 

sårbarhetsanalysen. I rundskrivet presiserer departementet også at kommunen må sikre at 

legevakten er tilstrekkelig bemannet, og at legebemanningen må vurderes slik at beredskapen blir 

ivaretatt. Ifølge legeforeningen er en risiko- og sårbarhetsanalyse viktig for å sikre at 

legevakttilbudet er dimensjonert ut i fra de reelle behovene, og at problemområder identifiseres og 

løses (DNL 2015 s. 1).  

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo kommune 

som har ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen og om kvaliteten på tjenestene.  

 

Kommunene bør gjennomføre kontrollaktiviteter for å sikre en forsvarlig legevaktstjeneste. Med 

kontrollaktiviteter menes alle tiltak kommunen iverksetter for å ivareta internkontrollen med 

tjenesten. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3 pålegger 

kommunen en plikt til å sørge for at virksomheten har på plass et eget styringssystem eller 

internkontrollsystem som blant annet innebærer at virksomheten selv evaluerer og korrigere sine 

aktiviteter, jf. § 8 og 9.  

 

En mer brukerorientert forvaltning, som er i samsvar med innbyggernes behov, er et sentralt mål for 

regjeringen (Prop. 1 S (2017-2018) KMD, 17). Krav om brukerorientering inngår i Helse- og 

omsorgstjenesteloven med forskrifter. Formålet med loven er blant annet å sikre at tjenestene er 

tilpasset den enkelte brukers behov. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten er det presisert at tjenesten skal evalueres på bakgrunn av erfaringer fra 

pasienter, brukere og pårørendes erfaringer, jf. § 8, bokstav d. 

 

Ut fra gjennomgangen over legges følgende kriterier til grunn for den tredje problemstillingen:  

 



14/18 Referater - 15/00226-49 Referater : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 30 

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

5.2 Funn 

5.2.1 Internkontroll som sikrer forsvarlige tjenester 

Rælingen kommune oppgir i svar på spørsmål at Skedsmo kommune i avtalen mellom Skedsmo og 

Rælingen påtar seg ansvar for å levere tjenester i tråd med lov og forskrift (epost 1.12.17).  

 

Det pekes i intervju på at Rælingen kommune har etterspurt internkontrollrutinene uten at Skedsmo 

kommune har fulgt dette opp, men det er usikkerhet rundt årsaken til dette. Skedsmo kommune 

oppgir på sin side at de ikke kjenner seg igjen i at Rælingen har etterspurt internkontrollrutinene 

uten at de har fått det.  

 

Det pekes videre på at det fremstår for Rælingen kommune som at legevakten har gode rutiner, 

men Rælingen har enda ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter dette. Rælingen kommune 

ønsker at internkontroll skal inn som et fast tema på de halvårlige møtene om legevakten. Her 

redegjør legevakten muntlig for rutiner og internkontroll på konkrete saker som tas opp. Legevakten 

oppleves som åpne om utfordringene de har og de har beskrevet rutiner for Rælingen kommune. 

Utfra disse beskrivelsene forstår Rælingen at det er et system i bakgrunnen som benyttes, men 

Skedsmo kommune benevner ikke dette som et internkontrollsystem. Når kommunen kjøper 

tjenester fra private, så etterspør kommunen internkontrollsystemet og samme krav bør kunne 

stilles til kommunale samarbeidspartnere.  

 

Skedsmo kommune bekrefter i intervju at de er usikre på hva som menes med 

internkontrollsystemet. Skedsmo peker på at internkontrollen på området foreløpig er spredt, og 

enda ikke samlet i RiskManager som er kommunens kvalitets- og internkontrollsystem.  
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Et parallelt eksempel oppgis i intervju å være samarbeidet om Romerike krisesenter IKS hvor 

Rælingen kommune har vært opptatt av at internkontrollen dokumenteres. Kommunen har blitt 

forelagt internkontrollsystemet til krisesenteret, etter en lang prosess. Det pekes på at kommunen 

ikke i like stor grad har vektlagt en tilsvarende forespørsel på legevaktområdet fordi kommunen 

antar at Skedsmo kommune har orden på sin internkontroll, og stoler på at Skedsmo kommune 

drifter legevaktordningen som de skal.  

 

Rælingen oppgir at de jevnlig mottar rapportering som pasientklager, statistikk over tjenestetilbud, 

rutiner for å sikre turnusleger og bakvakt, som antyder at Skedsmo kommune har kontroll. Men 

Rælingen har ikke mottatt en overordnet oversikt som omfatter alt. Kommunen har mottatt 

legevaktstatistikk de siste fem årene – med ujevne intervaller. Det bør nevnes at over en halvannet 

års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data/statistikk til tross for gjentatte 

purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men det endret 

seg da legevakten fikk ny programvare. Erfaringsmessig følger kommunen tettere opp 

internkontrollen når kommunale tjenester er satt ut i f.eks. IKS-selskaper/andre selskapsformer.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Rælingen kommune oppgir i intervju at det ikke har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) og kjenner heller ikke til om Skedsmo kommune har gjennomført dette. Rælingen 

kommune har altså ikke mottatt ROS-analyse fra Skedsmo kommune, men har mottatt mye 

tallmateriale om legevakttjenesten fra Skedsmo de siste årene.  

 

Ellers oppgir kommunen i e-post til revisjonen at ulike forhold rundt legevakten er vurdert i 

forbindelse med ulike politiske saker, samt at det er sett på legevaktens egne vurderinger av 

bemanning opp mot oppgaver og innbyggertall. Blant annet har det blitt gjort noen vurderinger rundt 

tilgang til (lokalisering av) legevakt, av kompetanse og bemanning, samt at fagråd legevakt har 

gjennomgått statistikk om sykdom- og skadeforekomst. 

 

Skedsmo kommune oppgir på sin side at det har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

av legevaktstjenesten for Skedsmo. Nedre Romerike legevakt har utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse av egen virksomhet når det gjelder særlig sårbare områder for legevakten. I 

tillegg har kommunen gjennomført en ROS-analyse for helse- og sosialsektoren, der også 

legevakten er nevnt. Samlet sett ser ROS-analysene på risiko for brann, bortfall av IT-systemer, 

strøm og telefon, katastrofer, manglende lege på vakt, sykdomsutbrudd i befolkningen, svikt i 

pasientmottak, samt trussel mot ansatte. 

 

Videre peker Skedsmo på at drift av legevakt baserer seg på anbefalinger fra Nasjonalt 

kompetansesenter for legevakts-medisin. Legevakten har gjennom mange år deltatt i møter og 

konferanser med de andre legevaktene i landet for å sørge for så kvalitetsmessig og driftsmessig 

god legevakt som mulig. Det er i tillegg utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for 

hele regionen som utgangspunkt for regional helseberedskapsplan. Denne er akkurat revidert og er 

til politisk behandling i Skedsmo kommune nå, derfor ikke vedlagt. Den 2. februar 2018 avholder 

Regionalt beredskapsforum et møte for å gjennomgå hva som finnes av ROS-analyser i de ulike 

kommunene, særlig på områder det er naturlig å samarbeide om. Det er også i gang en ny prosess 
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for revisjon av delavtale 11 (med AHUS) og interkommunalt samarbeid på det akuttmedisinske 

området. 

5.2.2 Informasjon fra brukerne 

Rælingen kommune oppgir både i intervju og e-post at det ikke innhentes informasjon og at det ikke 

har blitt gjennomført noen brukerundersøkelse for legetjenestene. Rælingen kommune har en egen 

veileder som sier at alle tjenester som gjennomføres skal ha en brukerundersøkelse. Kommunen 

klarer ikke gjennomføre brukerundersøkelser for alle tjenester, men oppgir at dette som 

hovedprinsipp er ønskelig. Spesielt innenfor helse og omsorg. Skedsmo kommune oppgir i intervju 

at det ikke innhentes brukertilbakemeldinger fra legevakten, men at kommunen mottar flere 

tilbakemeldinger fra brukerne. Når det gjelder brukerundersøkelser har Skedsmo gjennomført dette 

for andre helse- og sosialavdelinger, blant annet for fastlegene, men ikke for legevakten ennå.  

 

Rælingen kommunen oppgir i e-post til revisjonen at fastlegenes erfaringer med kommunikasjon 

med legevakten, samt eventuell respons de har fått fra sine pasienter, innhentes i forbindelse med 

møte i LSU. Dette fremgår også i referatene fra LSU kommunen har tilsendt revisjonen. Det pekes 

videre i intervju på at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon om hvordan brukerne og 

samarbeidspartnerne opplever legevakten (bruker/innbygger). Det gjelder både tilbakemelding fra 

pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som sendes fra legevakt til fastlege. 

Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man har et grunnlag for å vurdere 

legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god oversikt over hvordan det fungerer. 

Brukere av de kommunale tjenestene har også mulighet til å sende klage direkte til kommunen. 

Brukere oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage. 

5.3 Revisjonens vurdering 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 
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Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 

enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  
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Skedsmo kommune (2016). Årsberetning 2016. Programområde D- Avdeling for akuttmedisinske 

tjenester.” 

 

Skedsmo kommune (2018). Intervju med Skedsmo kommune 23. januar 2018. 

 

E-post fra enhetsleder sendt revisjonen 1.12.17. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 36 

 

VEDLEGG 1. RUTINE FOR OPPFØLGING 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 37 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 38 

 

VEDLEGG 2. RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 39 
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                      mars 2018 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 89 905 722 87 779 000 85 873 129 156 108 934 153 743 000 150 379 436 

Avvik i kroner   2 126 722 4 032 593   2 365 934 5 729 498 

Avvik i prosent   2,4% 4,7 %   1,5% 3,8 % 

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

Skatteinngang 58 259 584 59 218 000 56 422 522 102 754 530  103 720 000 98 720 667 

Avvik i kroner   -958 416 1 837 062   -965 470 4 033 863 

Avvik i prosent   -1,6% 3,3 %   -0,9% 4,1 % 

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

Skatteinngang 126 719 769 130 179 000 122 898 432 221 034 699 228 006 000 222 918 478 

Avvik i kroner   -3 459 231 3 821 337   -6 971 301 -1 883 779 

Avvik i prosent   -2,7% 3,1 %   3,1 % -0,8 % 

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

Skatteinngang 283 679 307 275 605 200 268 882 156 492 641 531 482 716 800 470 610 831 

Avvik i kroner   8 074 107 14 797 151   9 924 731 22 030 700 

Avvik i prosent   2,9 % 5,5%   2,1 % 4,7 % 

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

Skatteinngang 89 773 159 86 824 000 85 066 187 159 123 142 152 734 000 150 863 880 

Avvik i kroner  2 949 159 4 706 972   6 389 142 8 259 262 

Avvik i prosent   3,4% 5,5 %   4,2% 5,5 % 

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

Skatteinngang 65 395 583 64 574 000 59 152 128 114 689 059 113 100 000 105 353 000 

Avvik i kroner   821 583 6 243 455   1 589 059 9 336 059 

Avvik i prosent   1,3% 10,6 %   1,4% 8,9 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 14 4 800 185 2 570 429 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 174 811 711 703 800 000 -88 297 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Rælingen 74 032 71 141 17 049 15 084 196 419 6 474 6 467 

Fet 45 205 43 544  13 983 13 120 94 249 4 095 4 402 

Nittedal 66 313 64 212 61 553 59 553 160 199 9 719 9 555 

Skedsmo 27 032 25 540 260 674 247 626 2 198 884 18 216 18 301 

Sørum 62 659 56 306 26 844 27 965 174 213 7 834 7 996 

Aurskog H 43 523 38 597 21 764 20 436 99 44 6 529 5 962 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 5,6  -53,2  0,1  

Fet 4,4 -62,5 -7,0  

Nittedal 3,3 -19,6  1,7 

Skedsmo 5,3 148,6  -0,5 

Sørum 6,2  -18,3  -2,0 

Aurskog H 10,6 125,0 9,5 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 

  Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 

0227 Fet 97,9 88,5 99,5 99,3     96,4 95,6 

0228 Rælingen 96,5 91,2 99,8 99,6 98,7 99,1 

0231 Skedsmo 96,6 92,2 99,9 99,8 99,3 99,5 

0226 Sørum 97,8 93,5 99,9 97,6 54,8 86,7 

0233 Nittedal 98,3 96,3 99,9 99,8 98,5 98,7 

0221 Aurskog H. 96,8 90,6 99,9 99,9 98,3 99,9 

∑ Kemnerkontoret       97,3 %     92,1 %     99,8 %     99,3 %      91,0 % 96,6 

0229 Enebakk 97,9 92,0 99,6 99,6 99,6 99,3 

0230 Lørenskog 96,2 92,4 99,9 99,8 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 95,9 90,9 99,7 99,7 98,7 98,8 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,48 

Rælingen 30,57 

Skedsmo 31,00 

Sørum 30,86 

Nittedal 30,62 

Aurskog Høland 30,41 
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Kommentarer 

 
Skatteinngangen mars: 
Skatteinngangen for mars består av innbetalt forskuddstrekk, utleggstrekk og forskuddsskatt. 
Inntektene er fordelt iht. nye og økte foreløpige fordelingstall for 2018. 
 
Innfordring: 
Avviket på Rest 2016 Sørum, skyldes et stort konkursbo. Ellers har vi generelt et akseptabelt 
innfordringsresultat. 
 
 
Fordelingstall: 
Det vises til tidligere epost, hvor det ble opplyst om foreløpige fordelingstall for 2018, samt endelige 
fordelingstall for 2015. De nye tallene er benyttet til fordeling for mars. 
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AMUs årsrapport 2017 

 

- sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet  
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Årsrapport AMU Side 1 

 

ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OG 

ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE FOR VERNE- OG MILJØARBEIDET I 

2017. 

 

1 Innledning 

 

For å kunne tilby og opprettholde gode og effektive tjenester til våre brukere og innbyggere, er et 

godt og sikkert arbeidsmiljø i virksomheten avgjørende. I arbeidet for å oppnå et godt 

arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet og trivsel er det nødvendig å følge opp egne HMS-

handlingsplaner og bestemmelser i form av forskrifter og lover som gjelder for arbeidslivet.   

Som arbeidsgiver tar Fet kommune sitt ansvar alvorlig ved å planlegge og gjennomføre 
systematiske tiltak for å unngå skader, ulykker og yrkessykdom. I dette arbeidet har 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) en viktig rolle. Arbeidet oppsummeres gjennom AMUs årsrapport 
til kommunestyret og arbeidstakerorganisasjonene. 
 

Årsrapporten avgis i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven § 7-2 (6).  

Rapporten skal forevises Arbeidstilsynet på anmodning. 

 
Årsrapporten omfatter driftsåret 2017. 
 
Organisasjonsnummer: 964 949 115 
Virksomhet: Fet kommune 
 

Antall årsverk pr 01.10.2017: 638 

Antall ansatte pr 01.10.2017: 801 

 

Fet kommune praktiserer 1.oktober hvert år som telledato til kommunens årsrapport og AMUs 

årsrapport.  
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Årsrapport AMU Side 2 

 

 

2 Om Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

 

 Opprettelse av utvalget. 

Arbeidsmiljøutvalgets politiske medlemmer på arbeidsgiversiden er valgt for 4 år (valgperioden), 

og sitter fram til etter nytt kommunevalg i september 2019. Øvrige medlemmer velges for 2 år ad 

gangen. Nåværende Arbeidsmiljøutvalg sitter fram til nytt valg av medlemmer våren 2018. 

 

 Stemmeberettigede medlemmer i utvalget. 

Utvalget har til sammen 10 stemmeberettigede medlemmer. Det er 5 stemmeberettigede 

medlemmer med personlige vararepresentanter fra arbeidsgiversiden og tilsvarende 5 medlemmer 

med personlige vararepresentanter fra arbeidstakersiden. 2 av de 5 stemmeberettigede 

medlemmene fra arbeidsgiversiden er politikere valgt av kommunestyret. 

 Ledervervet 

I 2017 har ledervervet vært ivaretatt av arbeidsgiversiden ved Georg Landau, enhetsleder 

Pålsetunet. Nestleder var Morten Nårstad, kommunalsjef Teknisk 

 Antall møter 

Det har vært avholdt 6 møter i 2017. (i tillegg kommer deltakelse på rådmannens fremleggelse av 

budsjett) 

 Underutvalg 

Følgende underutvalg er opprettet i virksomheten for behandling av særskilte problemer og/eller 

tiltak: 

o AKAN-utvalget 
o Trivselsutvalg 

  

 Om vernetjenesten i virksomheten. 

o Antall verneområder: 21 
o Antall verneombud: 21 
o Antall hovedverneombud: 1  
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Årsrapport AMU Side 3 

 

•    Om verne- og helsepersonalet i AMU. 

Fet kommune har ikke verne- og helsepersonell ansatt i virksomheten, men er tilknyttet 

bedriftshelsetjenesten, Romerike HMS-Senter. Representant fra Romerike HMS-Senter har fast 

plass i AMU, men er ikke stemmeberettiget medlem. 

 

 Om opplæring for verneombud og medlemmer av AMU. 

Nyvalgte verneombud har fått tilbud/gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø i 2017. I tillegg har 

det vært tilbud om oppfriskningskurs, flere verneombud deltok på dette.  

  

3 Saker som er forelagt AMU i rapporteringsåret 2017 

 

3.1 Vedr. AMUs deltakelse i planlegging av verne- og miljøarbeidet 

 

AMU er blitt løpende orientert om ulike tiltak og aktiviteter knyttet til verne- og miljøarbeidet, 

men har ikke direkte deltatt i den konkrete planleggingen av dette arbeidet. 

 

3.2 Saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd 

 

 Sykefravær.  

Rapportering på sykefravær er lagt inn som fast punkt på hvert AMU-møte. Fet kommune har 

lenge hatt et mål om et sykefravær på 7,5 %, og i 2017 endte det på 8,0 %, det at vi i 2017 ikke 

når dette målet, er ikke tilfredsstillende. Arbeidet med å redusere sykefraværet vil fortsette å stå i 

fokus i 2018. 

I 2017 har oppmerksomheten om økt nærvær vært spesielt rettet mot kommunens 

skolefritidsordninger og hjemmetjenesten. Et eget prosjekt har definert tiltak og jobbet målrettet 

med å implementere disse. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at økt fokus har en hensikt og det 

er positivt mottatt blant de ansatte. Dette er likevel et arbeid som krever fokus over lengre tid og 

prosjektet videreføres i 2018. 

Tilretteleggingsprogrammet 3T, for gravide arbeidstakere er også videreført i 2017. 

 

 

 



14/18 Referater - 15/00226-49 Referater : Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2017

Årsrapport AMU Side 4 

 

 

 Rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker.  

AMU har ikke behandlet noen rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, tilløp til ulykker 

eller skademeldinger i 2017, men det er meldt 3 skadetilfeller til forsikringsselskapet på ansatte.  

 

 Oppsummering fra vernerunder 

I 2016 ble det innført elektronisk vernerunde.  For oppfølging i etterkant ble HMS-dugnad tatt i 
bruk. Dette er en arbeidsmetodikk som i større grad involverer verneombud  og øvrige 
medarbeidere i å definere tiltak i etterkant av vernerunder og medarbeiderundersøkelse. I 2017 
tok Fet kommune i bruk en ny medarbeiderundersøkelse som heter 10-FAKTOR. 
Tilbakemelding fra vernetjenesten og ledere er at dette fungerte godt og det videreføres til 2018.  
 
 

 AKAN-utvalget 

 
AKAN utvalget har hatt fire møter i 2017. Det har ikke vært noen saker i 2017, men AKAN  har 
deltatt på kurs, organisert frokostmøter og sendt ut informasjon. AKAN utvalget ser likevel at 
det er noe manglende oppslutning om de tiltakene som settes i gang og ønsker å jobbe videre 
med dette i 2018. 
   

 Trivselsutvalget 

Trivselsutvalget har hatt 3 møter i 2017. 
 

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet 2017 

Arbeidstilsynet har gjennomført to tilsyn i 2017 en i enhet for Barnevern og en i 
Psykiatritjenesten. Tilsynet var spesielt rettet mot vold og trusler og hvordan dette håndteres. 
Tilbakemeldingene etter tilsynet var utelukkende positive og det var ingenting spesielt å bemerke.   

 
 

3.3 I h.h.t. § 24 nr. 2: 

 

3.4 Vedr. bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste 

 

 Bedriftshelsetjenesten:  

Bedriftshelsetjenestens årsrapport over aktiviteter i Fet kommune 2017 ble lagt fram for AMU i 
møte 29.01.2018. 
 

 Den interne vernetjenesten: 
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Årsrapport AMU Side 5 

 

Det er 21 verneområder med tilhørende verneombud. Enhetene som er lokalisert på rådhuset har 
felles verneombud, med unntak av Barnevern som er opprettet som eget verneområde.  
Verneombudene velges for 2 år av gangen. Det var valg av hovedvernombud for neste 
toårsperiode og  Iren Thoner ble gjenvalgt. 
 

 

3.5 Vedr. opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i 

virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet. 

 

 Saker forelagt AMU som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til AML §19.  

Ingen saker behandlet i 2017. 
 

 Saker forelagt AMU vedr. andre planer som kan få vesentlig betydning for 

arbeidsmiljøet. 

Følgende saker lagt fram: 
AMU-møtet 08.05.17 

 Orientering om resultat av vernerunde 2017 

 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR 
 
AMU-møtet 10.06.17 

 Orientering om deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk og opprettelse av AMU som 
styringsgruppe 

 

 Saker om organisasjonsendringer 

Ingen saker har vært behandlet i 2017: 

3.6 Saker forelagt AMU vedr. etablering og vedlikehold av 

internkontrollsystemet /HMS-systemet 

 

Ingen saker behandlet i 2017. 

 

3.7 Saker forelagt AMU vedr. helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet 

til arbeidstidsordninger. 

 

Ingen saker behandlet i 2017.  
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Årsrapport AMU Side 6 

 

4 Saker forelagt AMU ihht. AML § 7-2 nr. 5 

 

Utvalget har i 2017 ikke fattet vedtak om at Fet kommune som arbeidsgiver skal gjennomføre 
målinger i henhold til ovennevnte bestemmelse i arbeidsmiljøloven.  
 

5 Andre saker som er forelagt AMU i 2017 

 

 Faste punkt på hvert møte:  
o Status – sykefravær 
o Overtidsbruk  
o Aktuell informasjon fra vernetjenesten / hovedverneombudet. 

 Møteplan 2017 

 Rutine for håndtering av vold, trusler og trakassering mot medarbeidere i Fet 
kommune 

 Valg av nye leder og nestleder i AMU, fra arbeidsgiversiden 

 Resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2017 

 AMUs årsrapport 2016 

 Uttalelse til Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan  

 Forslag til møteplan 2018 

 Rapport til AMU etter vernerunder 2017 
 

 

 

 

 

Fet kommune, 10.03.2018 

 

Georg Landau 

Leder 
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