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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 08.05.2017 kl. 08:00  
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus  
Arkivsak: 15/00008  

 
 

SAKSKART  Ca.tid for 
behandling 

Saker til behandling 

29/17 16/00120-9 Godkjenning av protokoll 8:00 

30/17 16/00111-12 
Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 2017 

8:10 

31/17 16/00063-6 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2016 Skedsmo kommune 

8:30 

32/17 17/00040-5 
Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet 
og Sørum kommuner 

9:45 

33/17 16/00029-41 
Henvendelse angående oppfølging av 
lovlighetskontroll 

10:30 

34/17 16/00034-18 
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - 
oppfølgende undersøkelse 

10:50 

35/17 15/00270-9 Orientering fra revisor 11:10 

36/17 16/00033-22 Referater 11:30 

37/17 15/00218-27 Eventuelt 11:45 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
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Saker til behandling 

29/17 Godkjenning av protokoll 
 
Arkivsak-dok. 16/00120-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 3.4.2017 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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30/17 Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 
 
Arkivsak-dok. 16/00111-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 30/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med behandlingen av den årlige orienteringen om varslingssaker (sak 
14/17) ba kontrollutvalget om å få en orientering på overordnet nivå om medarbeider-
undersøkelsen 2017. Rådmannen er invitert til møtet for å gi en slik orientering. 
 
 
 
  



 Skedsmo kontrollutvalg (08.05.2017) - 15/00008-98 Møteinnkalling Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 : Møteinnkalling Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017

 4  

31/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2016 Skedsmo kommune 
 
Arkivsak-dok. 16/00063-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 31/17 

 
 
 

Vedlegg til sak 
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32/17 Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 
 
Arkivsak-dok. 17/00040-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 32/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. 
Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag.  
 
Vedlegg:  

1. referat fra felles kontrollutvalgsledermøte 4.4.2017 
2. Uttalelser og rapporter fra revisor, NKRF 20.3.2017 
3. Mal for revisjonsberetning Fellesnemd 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner skal det 
etableres en fellesnemd. I henhold til inndelingsloven § 25 c skal felles 
kommunestyremøte drøfte valg av revisor for virksomheten i fellesnemda. Valg av 
revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene. Under behandlingen av sak 
24/17 Kontrollutvalgets oppgaver ved kommunesammenslåing, ba kontrollutvalget 
om at det blir lagt frem en sak om innstilling til valg av revisor til fellesnemda i 
maimøtet.  
 
Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ 
opprettet i medhold av inndelingslova. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har 
eget organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt 
samarbeid iht. Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. Fellesnemnda 
har den myndighet som definert i inndelingslova § 26, samt den myndighet 
kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Fellesnemnda blir formelt opprettet 
etter Stortingets vedtak i juni 2017.  
 
Kontrollutvalgslederne drøftet bl.a. spørsmålet om valg av revisor til fellesnemda i et 
felles ledermøte 4.4.17, se vedlagte referat fra møtet. Spørsmål om dette 
revisjonsoppdraget er en del av dagens revisjonsoppdrag eller om det er et 
tilleggsoppdrag ble reist. Alle de tre kommunene har Romerike revisjon IKS som 
revisor. 
 
NKRF har laget en mal på revisors beretning for Fellesnemd for kommune-
sammenslåing, se vedlegg. Malen bygger på standarden ISA 805, som er revisjon av 
prosjektregnskap. NKRF gjør oppmerksom på at loven ikke stiller krav om at det skal 
avgis egen beretning. All den tid det er stilt krav om at det nemda skal ha egen 
revisor antar sekretariatet at det vil bli avgitt egen beretning. Forutsetningene for 
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egen beretning må imidlertid avklares med Fellesnemda og de involverte 
kommunene.  
 
Det har i liten grad lykkes sekretariatet få frem tall på budsjettet til fellesnemda. For 
Skedsmo, Fet og Sørums vedkommende er dette ikke avklart ennå. I nye Sandefjord 
kommune (Sandefjord, Andebu og Stokke) har fellesnemdas budsjett i stor grad 
bestått av tilskudd fra staten. Her har det ikke vært avgitt årlige beretninger. Det er 
kun sluttregnskapet som skal revideres, og det er ikke avgitt ennå. Regnskapet vil bli 
revidert av kommunens revisor innenfor det ordinære oppdraget.  
 
For kommunesammenslåingen i Asker, Hurum og Røyken er det nedsatt en 
interimsnemd, organisert som et vertskommunesamarbeid i påvente av stortingets 
vedtak. Dette regnskapet føres som et prosjektregnskap i vertskommunen som er 
Asker, og revideres av Askers revisor BDO, innenfor revisjonsoppdraget. Kommune-
styrene har vedtatt at kontrollutvalgene skal gjennomføre en anbudsprosess, og på 
denne bakgrunn foreslå revisor for fellesnemndas virksomhet. De tre kommunene 
har forskjellig revisor. I 2016 fikk de tre kommunene 5 mill kroner i statstilskudd. I 
tillegg benytter fellesnemda seg av personalressurser som lønnes av de respektive 
kommunene.  
 
På Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider fremgår det at kommuner 
som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. 
Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort.   
 
Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner):  
 

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20- 49 999 
innbyggere 

50- 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 500 000 25 600 000 30 800 000 35 900 000 

3 kommuner 30 800 000 35 900 000 41 000 000 46 100 000 

4 kommuner 41 000 000 46 100 000 51 300 000 56 400 000 

5 eller flere kommuner 51 300 000 56 400 000 61 500 000 66 600 000 

 
Den nye kommunen vil ha om lag 82 000 innbyggere. 
 
 
Kommunestyret vil behandle sak om felles kommunestyremøte i sitt møte 10.5. I 
saksfremlegget foreslås det at Nedre Romerike Revisjon velges som revisor for 
virksomheten i fellesnemnda, da alle de tre kommunene bruker i dag Nedre 
Romerike Revisjon. Se sak 17/68 her 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1655  
 
 

Vedlegg til sak 
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33/17 Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll 
 
Arkivsak-dok. 16/00029-41 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 33/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

1. Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59, Skedsmo FrP 13.4.2016 
2. Lovlighetskontroll - Skedsmo kommune - kommunestyresak: akseptert 

husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 24.3.2017 

3. Sak 17/97 Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage – konsekvenser: 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Formannskapet/#moter/2017/1668  

 
Saksframstilling: 
Skedsmo kommunestyre behandlet i møte den 30.03.2016 sak «Akseptert 
husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte». Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Skedsmo kommune kan i enkelte saker akseptere et høyere husleienivå for 
flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi.  
Vedtatt med 35 stemmer (V, A, H, KrF, FRBBL) 

2. For å sikre at det finnes hensiktsmessige boliger til en overkommelig pris i et 
presset boligmarked bes rådmannen utrede mulighetene for å bygge 
kommunale boliger i ulike deler av Skedsmo kommune. Utredningen må blant 
annet belyse kostnader, mulige tilskuddsordninger, tidsperspektiv for 
realisering, tilgjengelige tomter, og geografisk spredning. 
Vedtatt med 41 stemmer (A, H, V, SV, SP, PP, FRBBL, MDG, KrF)» 

 
Den 13.04.2016 fremmet Fremskrittspartiets representanter i kommunestyret en 
anmodning om lovlighetskontroll av vedtakets punkt 1 til Fylkesmannen, se vedlegg. 
Fylkesmannen konkluderer med at vedtakets punkt 1 bryter derfor med 
diskrimineringsforbudet, og kjenner vedtakets punkt 1 ugyldig. Fylkesmannens 
vurdering er vedlegg 2 til saken. 
 
Sak 17/97 Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage - konsekvenser ble 
behandlet i formannskapet den 26.4. 2017 og vil bli behandlet i kommunestyret 10.5. 
2017. Rådmannen redegjør for kommunens praksis i slike saker, og skriver bl.a. i 
saksfremlegget «Rådmannen konstaterer at saksframstillingen og vedtakets ordlyd ikke 
har vært tydelig nok for å sikre en entydig forståelse av sakens intensjon og innhold. 
Sakens tema er komplisert og kan bli detaljorientert, og fremstillingen har gitt grunnlag 
for tvil. Dette er beklagelig, da intensjonen hele tiden har vært å forankre en lovlig praksis 
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som ikke skal være diskriminerende.» Videre står det «Det er rådmannens vurdering at 
dagens praksis ligger, og har ligget, innenfor rammene som er gitt i regelverket og 
gjeldende retningslinjer.» Saken finnes som lenke i vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Skedsmo FrP i sakens anledning, 
hvor kontrollutvalget bes vurdere å undersøke følgende problemstillinger: 

1. Omfang av praksis etter vedtak i K sak 35/16 Akseptert husleienivå for leie av 
boliger til vanskeligstilte (16/2392) 

2. Praksis før vedtak i K sak 35/16 og før iverksettelse av det aktuelle vedtaket, 
(evt også omfang dersom det var samme praksis som skissert i vedtak i K sak 
35/16). 

3. Kommunens praktisering av likhetsprinsippet innenfor andre tjenesteområder  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget i møtet vurderer om henvendelsen skal tas til 
behandling og eventuelt på hvilken måte. 
 
 

Vedlegg til sak 
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34/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 
 
Arkivsak-dok. 16/00034-18 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 34/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan Oppfølgingsundersøkelse eiendomsskatt, RRi 24.4.2017 

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsskatt – 
taksering og klagebehandling i forrige møte (sak 25/17), fattet utvalget vedtak om å 
utsette behandlingen i påvente av ytterligere undersøkelser.  
 
Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av punktene nedenfor, og ba revisjonen om 
å legge frem en prosjektplan til neste møte. 

 hvilken praksis som ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig 
nemd. 

 kommunens besiktigelse av eiendom 

 kommunens behandling av boliger med høy standard  
 
Prosjektplanen er vedlagt saken. Revisjonen legger opp til å bruke 350 timer på 
undersøkelsen, og at rapporten leveres 25.9.2017 med sikte på behandling i 
oktobermøtet.  
 

Vedlegg til sak 

 
  



 Skedsmo kontrollutvalg (08.05.2017) - 15/00008-98 Møteinnkalling Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 : Møteinnkalling Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017

 11  

35/17 Orientering fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 15/00270-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 35/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om saker som ellers ikke står på dagsorden. 
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36/17 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-22 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 36/17 

 
 
 

Vedlegg til sak 
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37/17 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-27 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 37/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg  
 
 
 



29/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-9 Godkjenning av protokoll : Godkjenning av protokoll

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00120-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 3.4.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 03.04.2017 kl. 08:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

John Nordeide 

  
Forfall:  Øyvind Skaarer, nestleder 

 
  
Andre: Avdelingssjef ved kommunalteknisk avdeling Birger Marøy 

møtte under sak 22. 
Fra Romerike revisjon møtte Avdelingsleder forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik. Forvaltnings-
revisorene Øyvind Nordbrønn og Lars-Ivar Nysterud møtte 
under sak 25. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 

 
 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 22, 21, 23 – 28. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

21/17 16/00120-7 Godkjenning av protokoll 3 

22/17 
15/00244-
17 

Orientering om kommunens informasjon til innbyggere 
på Holt/ Vestvollen 

4 

23/17 17/00040-1 
Status for det administrative arbeidet i forbindelse med 
kommunereformen 

5 

24/17 17/00040-2 
Kontrollutvalgets oppgaver ved 
kommunesammenslåing 

6 

25/17 
16/00034-
15 

Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  7 
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26/17 15/00270-7 Orientering fra revisor  8 

27/17 
16/00033-
20 

Referater 9 

28/17 
15/00218-
25 

Eventuelt 10 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 12. 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

21/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 21/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Leder hadde innspill til protokollen som ble tatt inn. 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 godkjennes.  
 
[Lagre]  
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22/17 Orientering om kommunens informasjon til innbyggere på 
Holt/ Vestvollen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 22/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingsleder kommunalteknikk Birger Marøy la frem saken og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt kommunens rapportering til Fylkesmannen.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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23/17 Status for det administrative arbeidet i forbindelse med 
kommunereformen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 23/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om det administrative arbeidet fremover. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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24/17 Kontrollutvalgets oppgaver ved kommunesammenslåing 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 24/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget vil ha en sak om innstilling til fellesnemd på valg av revisor i 
maimøtet.  
 
Leder orienterte om fellesmøte med lederne i kontrollutvalgene i Fet og Sørum 15.3 
og møte som skal være 4.4. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
[Lagre]  
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25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 25/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget ser med bekymring det store antallet klager kommunen har mottatt 
etter retakseringen av boliger, og viser til revisjonsrapportens funn og anbefalinger. 
Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyre ber rådmannen følge opp rapportens funn og anbefalinger, 

herunder: 
a. Tydeliggjøre hvordan retningslinjene for fastsettelse av takster og 

klagebehandling skal forstås av de aktuelle instansene i kommunen.  
b. Iverksette tiltak som fører til at skatteyter i større grad blir gjort kjent 

med de prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten 
på eiendommen. 

c. Sørge for at nedsettelse av takst som følge av medhold på klager, får 
tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor det 
ikke er fremsatt klage. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan rapporten er fulgt opp våren 2018. 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å få ytterligere spørsmål belyst. Behandlingen utsettes i 
påvente av dette.   
 
Det ble satt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget utsetter behandlingen av rapporten i påvente av ytterligere 
undersøkelser. 

2. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av  
 hvilken praksis som ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig 

nemd.  
 kommunens besiktigelse av eiendom  
 kommunens behandling av boliger med høy standard 

3. Revisjonen legger frem en prosjektplan til neste møte. 
 
 
[Lagre]  
 
  



29/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-9 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017

 8  

 
26/17 Orientering fra revisor  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 26/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om at etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold har startet opp.  
 
Til spørsmålet om revidert fremdriftsplan på forvaltningsrevisjon på internkontroll, sa 
revisjonen at de ikke så seg i stand til å forsere prosjektet.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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27/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 27/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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28/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 28/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Kjell Tore Wirum oversendte en sak om oppfølging av lovlighetskontroll fra FrP.  
Saken settes opp til behandling i neste møte.  
 
 
Vedtak  
Sak om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til behandling i neste møte 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 16/00111-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM RESULTATER FRA 
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med behandlingen av den årlige orienteringen om varslingssaker (sak 
14/17) ba kontrollutvalget om å få en orientering på overordnet nivå om medarbeider-
undersøkelsen 2017. Rådmannen er invitert til møtet for å gi en slik orientering. 
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Arkivsak-dok. 16/00063-6 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2016 
SKEDSMO KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016. 
2. Årsberetning og regnskap 2016 – sendt ut pr. post 
3. Revisors beretning 2016  
4. 2016 – et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige 

variasjoner. Notat fra KS 5.4.2017 
 

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 Skedsmo avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte xx 2017. 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 15.4.17. Beretningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2016 samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet. Årsberetning og 
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2 

årsregnskap 2016 er sendt ut i posten. Et notat fra KS om foreløpige 
konsernregnskap for 2016 for hele kommunesektoren er også lagt ved saken. 
 
Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapport fra arbeidet med 
revisjon av Skedsmo kommunes årsregnskap 2016. 
 
Et forslag til uttalelse fra kontrollutvalget til årsregnskapet 2016 ligger vedlagt. Det 
legges opp til at kontrollutvalget drøfter og kommer med innspill til forslaget i møtet.   
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Til kommunestyret i Skedsmo kommune 8 .5 .17

U ttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap for 2016

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal k ontrollutvalget 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 å rsregnskapet .

Kon trollutvalget har i sitt møte 9 . mai behandlet Skedsmo kommunes årsrapport og
årsregnskap for 2016 . Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:

Årsberetning og regnskap for Skedsmo 2016 .
Regnskap 2016 .
Revisors beretning for 2016 .

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget konstaterer at Skedsmo kommunes driftsregnskap viser et overskudd på 105
mill. kroner. N etto driftsresultat var på 120,1 mill. kroner og utg jør 3,2 % av inntektene .
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som
helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinnte ktene. Skatteveksten både for
Skeds mo og for landet ble langt sterkere enn forutsatt. I følge KS skyldes den sterke veksten at
personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen 2016 ved å ta ut store utbytter i
2015, noe som i liten grad vil påvirke nivået for forventede skatt einntekter i 2017 og fremover.
Det er derfor viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året
2016. Utover e kstraordinære skatteinntekter, skyldes d et gode økonomiske resultatet i
hovedsak høyere rammetilskudd og lavere pensjonskostnader i forhold til bud sjett .

K ommunens lånegjeld er høy , noe som kan gi begrenset økonomisk handlingsrom. Kontroll -
u tvalget har imidlertid merket seg at rådmannen i Handlingsplanen 2016 – 2019 har varslet at
vi l foreslå måltall for lånegjelden i neste rullering av handlingsprogrammet.

Kontrollutvalget har videre merket seg beskrivelsen a v tiltak for å sikre høy etisk standard og
betryggende kontroll ( jf. kommuneloven § 48 nr. 5 ), herunder det nye kvalitetssyst emet som
er felles for HMS, IT og Økonomi .

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i d en økonomiske utviklingen i 2016 , samt
utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene.

Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne
revisjonsmerknader ved årsskifte t .

Kontrollutvalget har blitt orientert om Romerike revisjons revisjonsutøvelse.

Trine Woll um
Leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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. ,ROMERlKE
s REVISJONIKS

Kommunestyret  i  Skedsmo kommune K0pi:
Postboks 313 Kontrollutvalget

Formannskapet
2001 Lillestrøm Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse  om  revisjonen  av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Skedsmo kommunes årsregnskap som viser kr 2 512 388 527 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 105184 041. Årsregnskapet består av balanse per 31.

desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir

en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Skedsmo kommune per 31. desember 2016,

og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelseri samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke

den øvrige informasjonen.
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‘ ROMERIKE Uavhengig revisors beretning pr 31.12.16 —
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I  forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. ltillegg:

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen
er rimelige.

wv."-.—=.'..'oznu.-riIr.<:rs.x.fi.-,jc.—i«.nu Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org.  no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Jessheim 18. april 2017

lVlarion B. Hauan
oppdragsansvarlig revisor

w..nr.:-mim ikerevisjon.no Romerike revisjon IKS Telefon: 66 1O 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Fra: K ommuneøkonomi 5 . 4 .201 6

2016 – et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto
driftsresultat på 4, 1 pst av inntektene . Investeringsutgiftene økte til 11 784 kroner per innbygger, og
lånefinansieringen utgjorde 60 pst. Det er imidlertid betydelige variasjoner kommunene i mellom .

DRIFTSREGNSKAPET

Brutto driftsinntekter i kommunene utenom Oslo økte samlet med 2 2 mrd. kroner eller 6,4 pst i
2016 . Gjennomsnittlig økte en kommunes driftsinntekte r med 6,2 pst, men variasjonen mellom
kommunene er stor fra n edgang på noen prosent til en vekst på godt over 10 pst . Økte
skatteinntekter forklarer halvparten ( 11 mrd. kroner) av veksten brutto driftsinntekter, hvorav økte
eiendomsskatteinntekter utgjør 0,75 mrd. kroner.

Selv om eiendomsskatteinntektene samlet vokser med om lag 7 pst, viser Kostratallene at drøyt 40
pst av kommunene enten ikke har eiendomsskatt ell er har hatt uendrede eller nedgang i
eiendomsskatteinntekte r fra 2015 til 2016. Videre er det om lag ¼ av kommunene som har hatt en
økning i eiendomsskatteinntektene som er lavere enn lønns - og prisveksten .

Tabell 1 – E iendomsskatteinntekt er endring

De f oreløpige Kostratallene viser at det var 1 3 kommuner som innførte eiendomsskatt på bolig og
fritidsbolig i 2016, mens 3 kommuner i nnførte eiendomsskatt på annen eiendom. På den annen side
var det 7 kommuner som avviklet eiendomsskatt på bolig og fritidsbol ig , og 4 som avviklet
eiendomsskatt på annen eiendom.

Driftsutgiftene i kommunene utenom Oslo økte med 1 7 mrd. kroner eller 5,0 pst i 2016. Dette er
høyere enn lønns - og prisveksten , og indikerer at det har vært en aktivitetsvekst i kommunene.
Veksten i d riftsutgifter har vært størst innen sosialtjenester og barnevern mens vann, avløp og
renovasjon/avfall og barnehage har lavest vekst i driftsutgiftene.
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Tabell 2 – Endring i brutto driftsutgifter fra 2015 til 2016

Brutto driftsresultat i kommunene utenom Oslo økte med 5 mrd. kroner til 1 3,7 mrd. kroner som
tilsvarer 3, 7 pst av driftsinntektene i 2016 (2, 5 pst i 2015). Dette betyr også at av inntektsøkningen på
22 mrd. kroner er 78 pst brukt til å finansiere økte driftsutgifter, mens 22 pst fremkommer som
ø kning i brutto driftsresultat.

Netto finans - og avdrag sutgifter økte med 0,7 mrd. kroner til 14,7 mrd. kroner og disse utgiftene
utgjorde 4 pst av driftsinntektene. Veksten fra 2015 til 2016 skyldes at netto avdragsutgifter økte
med 0,9 mrd. kroner (8,2 ps t), mens lavere renter bidro til en reduksjon i finansutgiftene (netto) med
0,2 mrd. kroner.

Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og utlån var ved utgangen av 2016 på 3 2 1 mrd.
kroner eller nesten 8 7 pst av driftsinntektene. Netto avdragsutgift er utgjorde 4, 0 pst av
gjennomsnittlig langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og utlån , og dette indikerer dette en
gjennomsnittlig avdragstid på om lag 25 år. Det er likevel store variasjoner kommunene i mellom:

Tabell 3 – netto avdrag i pst av lånegjeld . Median er midterste observasjon i hele utvalget sortert fra laveste til høyeste
avdel netto avdrag . Tilsvarende er nedre kvartil midterste observasjon i nedre halvdel av utvalget og øvre kvartil midterste
observasjon i øvre halvdel av utvalget.

N etto avdrag utgjør 4,5 pst av langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og utlån i
gjennomsnittskommunen , hvilket indikerer en avdragstid på 22 år. I 25 pst av kommunene utgjør
netto avdrag som andel av langsiktig lånegjeld ekskl. pensjo nsforpliktelser og utlån 3,42 pst eller
mindre. Dette indikerer en avdragstid på 29 år eller mer. På den annen side er det 25 pst av
kommunene som har en indikert avdragstid som er lavere enn 20 år.

Netto driftsresultat i kommunene utenom Oslo økte med 5,0 mrd. kroner til 15,1 mrd . kroner i 2016,
som tilsvarer 4,1 pst av driftsinntektene. Økningen i netto driftsresultat er om lag den samme som i
brutto driftsresultat, og dette skyldes at avskrivninger økte om lag like mye som netto finans - og
avdragsutgifte ne. Resultatet i 2016, og også i 2015, er gode resultater for kommunene utenom Oslo,
og ligger over det anbefalte nivået på 1,75 pst.

Tabell 4 – netto driftsresultat i pst av driftsinntekter
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Skal man sammenligne resultater mellom kommunene er ofte netto d riftsresultat etter bruk og
avsetning til bundne fond et mer presist resultatbegrep. Dette fordi avsetninger og bruk av bundne
fond er disposisjoner av netto driftsresultat som kommunen er pliktig til å foreta i regnskapet, og
som i hovedsak gjelder period iseringer av inntektsføringer som er foretatt i regnskapet.

Tabell 5 – netto driftsresultat etter bundne avsetninger i pst av driftsinntekter

Median og gjennomsnitt av netto driftsresultat i 2016 er henholdsvis 3,2 og 3,3 pst, mens det
samlede resultatet for var 3,8 pst. Dette har sammenheng med at det er de store kommunene som
først og fremst er med på å trekke opp resultatet for 2016 , mens det er kommunene med 5 – 10000
innbygger som har det svakeste resultatet .

Tabell 6 – netto driftsresultat etter b undne avsetninger i pst av driftsinntekter, sortert kommunestørrelse

Av de 411 kommunene utenom Oslo som har rapporterte tall i Kostra både for 2015 og 2016 er det
291 kommuner ( 70 p st) som har bedret sitt netto driftsresultat etter bundne avsetninger som an del
av driftsinntektene i 2016. Dette er kommuner som ligger over den røde linjen i figur 1 nedenfor , og
disse kommunene hadde et gjennomsnittlig resultat i 2015 på 1,6 pst av driftsinntektene .

De foreløpige Kostratallene viser videre at:

120 kommuner (30 pst) har et svakere netto driftsresultat i 2016 enn i 2015. Gjennomsnittlig
resultat for disse kommunene i 2015 var 4,1 pst av driftsinntektene.
d et er 319 (78 pst) kommuner som i 2016 har et netto driftsresultat etter bundne
avsetninger på 1,75 pst a v driftsinntektene eller høyere (234 kommuner i 2015).

22 kommuner (5 pst) har negativt driftsresultat etter bundne avsetninger i 2016 ( 60
kommuner og 15 pst i 2015) . Av disse 22 er det 8 kommuner (2 pst) som har hatt negativt
netto driftsresultat etter b undne avsetninger b åde i 2015 og 2016 .

Av de 52 kommunene som har gått fra negativt resultat i 2015 til positivt resultat i 2016 er
det 36 kommuner (70 pst) som har oppnådd et netto driftsresultat etter bundne avsetninger
på 1,75 pst i 2016.
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Figur 1 – Netto driftsresultat etter bundne avsetninger 2016 sammenlignet med 2015

INVESTERINGSSREGNSKAPET

Brutto investeringer i kommunene utenom Oslo økte med 4 mrd. kroner (8 pst) i 2016 til 54 mrd.
kroner . Vann, avløp og renovasjon/avfall og grunnskole er områdene med høyest investeringer i
2016, mens det er helse og omsorg og boliger som har den sterkeste veksten i investeringsutgiftene.

Tabell 6 – brutto investeringsutgifter fordelt etter sektor

59 pst av investeringene i 2016 er finansiert med bruk av lån (60 pst i 2015), mens
merverdiavgiftskompensasjon finansierer 13 pst av investeringene som i 2015. Resterende del av
investeringene (28 pst) er finansiert med tilskudd/refusjoner eller bruk av egenkapital.

ØKNING I DISPOSISJONSFOND PÅ 6,3 MRD . KRONER I 2016

Kommunene utenom Oslo hadde ved utgangen av 2015 et udisponert regnskapsmessig
mindreforbruk i 2015 på 4,5 mrd. kroner. Utviklingen i kommunenes disposisjonsfond kan gi en
indikasjon på om dette resultatet er disponert til styrking av kommunenes økon omiske fundament
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(soliditet) eller til økt aktivitet. Et fullstendig bilde vil en likevel ikke få da endringen i disposisjonsfond
fra 2015 til 2016 også inkluderer budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond i 2016.

I kommunene utenom Oslo har disposisjo nsfondene økt med 6,3 mrd. kroner (27 pst) til 29,5 mrd.
kroner i 2016, og indikerer at kommunene har fokus på styrking av sin soliditet. Disposisjonsfondene
utgjør 8 pst av driftsinntektene i 2016 (6 pst i 2015). Det at disposisjonsfond øker er også en go d og
riktig utvikling i en periode med sterk vekst i kommunenes gjeld. I tillegg til disposisjonsfondet har
kommunene utenom Oslo et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på 7,1 mrd. kroner.
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VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMD FOR SKEDSMO, FET OG 
SØRUM KOMMUNER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. 
Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag.  
 
Vedlegg:  

1. referat fra felles kontrollutvalgsledermøte 4.4.2017 
2. Uttalelser og rapporter fra revisor, NKRF 20.3.2017 
3. Mal for revisjonsberetning Fellesnemd 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner skal det 
etableres en fellesnemd. I henhold til inndelingsloven § 25 c skal felles 
kommunestyremøte drøfte valg av revisor for virksomheten i fellesnemda. Valg av 
revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene. Under behandlingen av sak 
24/17 Kontrollutvalgets oppgaver ved kommunesammenslåing, ba kontrollutvalget 
om at det blir lagt frem en sak om innstilling til valg av revisor til fellesnemda i 
maimøtet.  
 
Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ 
opprettet i medhold av inndelingslova. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har 
eget organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt 
samarbeid iht. Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. Fellesnemnda 
har den myndighet som definert i inndelingslova § 26, samt den myndighet 
kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Fellesnemnda blir formelt opprettet 
etter Stortingets vedtak i juni 2017.  
 
Kontrollutvalgslederne drøftet bl.a. spørsmålet om valg av revisor til fellesnemda i et 
felles ledermøte 4.4.17, se vedlagte referat fra møtet. Spørsmål om dette 
revisjonsoppdraget er en del av dagens revisjonsoppdrag eller om det er et 
tilleggsoppdrag ble reist. Alle de tre kommunene har Romerike revisjon IKS som 
revisor. 
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NKRF har laget en mal på revisors beretning for Fellesnemd for kommune-
sammenslåing, se vedlegg. Malen bygger på standarden ISA 805, som er revisjon av 
prosjektregnskap. NKRF gjør oppmerksom på at loven ikke stiller krav om at det skal 
avgis egen beretning. All den tid det er stilt krav om at det nemda skal ha egen 
revisor antar sekretariatet at det vil bli avgitt egen beretning. Forutsetningene for 
egen beretning må imidlertid avklares med Fellesnemda og de involverte 
kommunene.  
 
Det har i liten grad lykkes sekretariatet få frem tall på budsjettet til fellesnemda. For 
Skedsmo, Fet og Sørums vedkommende er dette ikke avklart ennå. I nye Sandefjord 
kommune (Sandefjord, Andebu og Stokke) har fellesnemdas budsjett i stor grad 
bestått av tilskudd fra staten. Her har det ikke vært avgitt årlige beretninger. Det er 
kun sluttregnskapet som skal revideres, og det er ikke avgitt ennå. Regnskapet vil bli 
revidert av kommunens revisor innenfor det ordinære oppdraget.  
 
For kommunesammenslåingen i Asker, Hurum og Røyken er det nedsatt en 
interimsnemd, organisert som et vertskommunesamarbeid i påvente av stortingets 
vedtak. Dette regnskapet føres som et prosjektregnskap i vertskommunen som er 
Asker, og revideres av Askers revisor BDO, innenfor revisjonsoppdraget. Kommune-
styrene har vedtatt at kontrollutvalgene skal gjennomføre en anbudsprosess, og på 
denne bakgrunn foreslå revisor for fellesnemndas virksomhet. De tre kommunene 
har forskjellig revisor. I 2016 fikk de tre kommunene 5 mill kroner i statstilskudd. I 
tillegg benytter fellesnemda seg av personalressurser som lønnes av de respektive 
kommunene.  
 
På Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider fremgår det at kommuner 
som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. 
Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort.   
 
Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner):  
 

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20- 49 999 
innbyggere 

50- 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 500 000 25 600 000 30 800 000 35 900 000 

3 kommuner 30 800 000 35 900 000 41 000 000 46 100 000 

4 kommuner 41 000 000 46 100 000 51 300 000 56 400 000 

5 eller flere kommuner 51 300 000 56 400 000 61 500 000 66 600 000 

 
Den nye kommunen vil ha om lag 82 000 innbyggere. 
 
 
Kommunestyret vil behandle sak om felles kommunestyremøte i sitt møte 10.5. I 
saksfremlegget foreslås det at Nedre Romerike Revisjon velges som revisor for 
virksomheten i fellesnemnda, da alle de tre kommunene bruker i dag Nedre 
Romerike Revisjon. Se sak 17/68 her 
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https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1655  
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REFERAT 
fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 

Avholdt: Tirsdag 4. april 2017, kl. 17.00 i formannskapssalen, Skedsmo rådhus 

Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud og Tore Kampen 
 Fra sekretariatet møtte: Mona Moengen, Øystein Hagen og 

 Kjell Nordengen 

Bakgrunnen for møtet 
Regjeringspartiene har opplyst at man vil foreslå en sammenslåing av 
kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Det er vist til at dette er et fremforhandlet

forslag som har flertall i Stortinget. Proposisjonen om kommunestrukturen vil bli 
lagt frem av Statsråden den 5. april 2017. 

På denne bakgrunnen ønsker kontrollutvalgslederne å forberede de oppgaver
kontrollutvalgene vil stå overfor i den prosessen Skedsmo, Fet og Sørum 

kommuner skal gjennomføre. 

De tre kommunene har valgt styringsgrupper for gjennomføring av 
kommunereformen. Det er også valgt arbeidsutvalg. 

Stortingets behandling av proposisjonen om kommunestruktur 
Foreløpig dato for behandling av proposisjonen i Stortinget er 8. juni 2017. 

Fylkesmannens rolle etter vedtak om sammenslåing 
Når det er gjort vedtak om sammenslåing av kommuner skal Fylkesmannen

innkalle til et fellesmøte med de aktuelle kommunestyrene, jf inndelingslovas §
25. Det som skal drøftes i dette møtet er oppgitt i denne bestemmelsen.

Innkalling til fellesmøte skal skje snarest mulig etter at vedtak er gjort. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet at møtet mellom kommunene og 
Fylkesmannen skal finne sted 20. juni 2017.  

Kommunens fremdriftsplan 
I uke 13, 14 eller 15 avholder kommunene styringsgruppemøter hvor hver enkelt 

kommune diskuterer temaene for felles kommunestyremøte. 

6. april 2017 møtes de politiske arbeidsutvalg for de 3 kommunene for å avklare

om det er mulig å komme til enighet omkring de temaene som skal drøftes i 
fellesmøtet. 

I mai avholder de 3 kommunene separate kommunestyremøter om de spørsmål 
som er drøftet i politisk arbeidsutvalg. 

Valg av revisor for fellesnemdas virksomhet 

I følge inndelingslovas § 25 skal fellesmøtet mellom kommunestyrene drøfte valg 
av revisor for fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive 
kommunestyrene. Kontrollutvalget kan avgi innstilling til valg av revisor for 

fellesnemnda. Det er ikke noe krav om at kontrollutvalget skal avgi innstilling. 
Ved tidligere gjennomførte kommunesammenslåinger har det vært forskjellig 

praksis når det gjelder innstilling fra kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalgslederne så for seg at kontrollutvalgene i Skedsmo og Sørum avgir 
innstilling mens Fet ikke avgir innstilling. 

 
Alle kommunene har Romerike revisjon IKS som revisor. Det er et spørsmål om 
dette revisjonsoppdraget er en del av dagens revisjonsoppdrag eller om det er et 

tilleggsoppdrag. Fellesnemnda er ikke å anse som egen juridisk enhet, men som 
et folkevalgt organ opprettet i medhold av inndelingslova. Det er et lite 

revisjonsoppdrag. Spørsmålet er om dette er å anse som et attestasjonsoppdrag 
på linje med andre attestasjoner revisjonen gjør på bakgrunn av mottatte 
statlige midler. 

 
Kontrollutvalgslederne ba sekretariatet undersøke hvordan dette har blitt 

praktisert i kommunesammenslutninger som har blitt gjennomført. 
 
Valg av revisor til ny kommune 

I følge inndelingslovas § 25 kan fellesnemnda få fullmakt til å tilsette revisor eller 
videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid eller videreføre avtale med 

annen revisor. Når det gjelder valg av revisor til den nye kommunen skal dette 
skje på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene. 

 
En mulig tilnærming når det gjelder valg av revisor kan være at 
kontrollutvalgene først drøfter revisjonsordning. Dette går på om man skal 

fortsette med en revisjonsordning organisert som IKS eller om man skal 
konkurranseutsette. I denne forbindelse vil det være viktig at kontrollutvalgene 

har dialog med prosjektkoordineringsgruppen i forhold til den gjennomgang av 
selskaper og samarbeid som vil gjort. 
 

Dersom man kommer frem til at revisjonen skal konkurranseutsettes må 
oppsigelse av nåværende revisjonsordning skje senest 31.12.2018. Det er 

kommunestyret som må fatte en slik beslutning. 
 
Kontrollutvalgslederne ba sekretariatet se på en fremdriftsplan når det gjaldt 

utvalgenes behandling av revisjonsordning for ny kommune. Det ble anslått at 
dette arbeidet burde starte høsten 2017 og at oppdraget må komme fra 

kontrollutvalgene. Dette innebærer at kontrollutvalgene må gi dette oppdraget i 
møte før sommeren. Sekretariatet må fremme sak om dette oppdraget i 
kontrollutvalgene. 

 
Felles seminar for kontrollutvalgene 

Kontrollutvalgene har behov for å tilegne seg kompetanse i forhold til de 
oppgaver man står overfor i forbindelse med kommunesammenslåing. Dette kan 
skje ved et felles seminar for de 3 kontrollutvalgene. Man ser for seg et 

heldagsseminar. 
 

Aktuelle innledere i et slikt seminar kan være: 
- KS advokatene, som kan gi en oversikt den juridiske side av prosessen. 
- Prosjektleder for en kommunesammenslåing som gir sine erfaringer om 

hva man bør gjøre og hva man har erfart at bør gjøres annerledes. 
- Leder av kontrollutvalg som kan redegjøre for hvordan kontrollutvalgene 

bør opptre og ha fokus på i forbindelse med prosessen. 
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Kontrollutvalgslederne mente at dette seminaret avholdes i uke 35 i Skedsmo. 

Sekretariatet ble bedt om å forberede dette. Dekning av utgiftene til seminaret 
må avklares. 

 
Første felles møte mellom kontrollutvalgene 
Kontrollutvalgslederne så for seg at dette var aktuelt i uke 37 og at møtet holdes 

i Fet. Tema for fellesmøtet kan være samordning av planer for 
forvaltningsrevisjon. De 3 kommune har hver sine planer. Det er ikke sikkert at 

disse planene har de fokusområder man bør være opptatt av i en 
sammenslåingsprosess. 
 

Andre fellesmøte mellom kontrollutvalgene 
I dette møtet kan temaet være å se på hvilke konsekvenser og utfordringer 

kommunesammenslåing har for kommunale selskaper, og kontrollutvalgets rolle i 
dette. Dette ble nevnt at dette møtet kunne kombineres med et 
virksomhetsbesøk på NRV IKS. Alternativt avholdes møtet i Sørum. 

 
Andre forhold 

Når fellesnemnda trer i funksjon er det viktig at kontrollutvalgene holder seg 
orientert om virksomheten i nemnda. 

 
Sekretariatet bør også følge opp om det er kurs eller seminarer som kan være av 
interesse for kontrollutvalgene. 

 
Neste kontrollutvalgsledermøte 

Dette vil bli avholdt 29. mai 2017, kl. 08.00-10.00 i Skedsmo rådhus. 
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NKRFs REVISJONSKOMITÉ 
 
 
 
 
Til NKRFs medlemmer 
 
 
 
         Oslo, 20. mars 2017 
 
   

 
INFORMASJONSSKRIV NR. 3/2017 
- UTTALELSER OG RAPPORTER FRA REVISOR 
 

1. Innledning 

Forrige utgave av eksempelsamlingen for revisjonsuttalelser kom i 2016, da revisjonskomiteen foretok 
en større gjennomgang av eksempelsamlingen og oppdaterte denne i henhold til endringer i standarder, 
regelverk mv. Årets oppdatering er i hovedsak grunnet endringer i standard om revisors beretning 
samt endringer i grunnlag for uttalelsene. Videre er det er tatt inn en kort omtale av revisors oppgaver 
etter SA3801.  
 
Det er endringer i alle uttalelser knyttet til utførelse av revisjon, dvs. uttalelser etter ISA 800 og ISA 
805. 
  
Det er tre nye eksempler i samlingen, nr. 3N (Merverdiavgiftskompensasjon nynorsk), nr. 8 
(Fellesnemd) og nr. 29 (Engangstilskudd Sør- og Vestlandet). Det er gjort noen endringer og redusert 
på antall eksempler for Refusjon ytelser statlige mottak. Det er endringer i flere av de andre 
eksemplene på uttalelser, se punkt 2 om omtale av endringer i eksempelsamlingen.  
 
Komiteen oppfordrer medlemmene til å ta utgangspunkt i den nye eksempelsamlingen når de skal 
skrive uttalelser og beretninger. 
 

2. Endringer i eksempelsamlingen 

Endringer på grunn av ny oppbygging av revisors beretning, ISA 800 og ISA 805 
Alle eksemplene i disse kategoriene er endret slik at de støtter den nye oppbyggingen av revisors 
beretning for beretninger på regnskap avgitt etter 16. desember 2016. 
 
Ny beretning til attestasjon på kompensasjon for merverdiavgift som ble sendt ut som vedlegg til 
eINFO nr. 2/2017 er tatt inn i samlingen. I tillegg er det tatt inn et nytt eksempel på beretning til 
kompensasjon for merverdiavgift på nynorsk. 
 
Det er tatt inn et nytt eksempel på revisors beretning for Fellesnemd for kommunesammenslåing, 
eksempel 8. Eksempelet bygger på anbefalinger avgitt i rapporten «Kommunereform – sjekkliste for 
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revisor, kontrollutvalg og sekretariat». Vi gjør oppmerksom på at det ikke er gitt at det skal avgis egen 
beretning, og forutsetningene for egen beretning må avklares med Fellesnemda og de involverte 
kommuner.  
 
Endringer i eksempler på uttalelser etter ISAE 300 
Det er endringer i begge uttalelsene om finansforvaltning på grunn av endringer i forskrift 
om kommuners finansforvaltning som ble endret fra 1. januar 2017. Se eINFO 1/2017 for nærmere 
omtale av forskriftsendringen.  
 
I tillegg er det i attestasjonsuttalelsen om finans- og gjeldsforvaltning, eksempel 9, kommet inn et nytt 
punkt 3 under opplistingen av hva oppdraget gir sikkerhet for. Dette skyldes de nye kravene om 
avvikshåndtering i reglementet for kommunenes- /fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. 
 
Det er i tillegg gjort enkelte redaksjonelle/formidlingsmessige endringer i beskrivelsen av kommunens 
ansvar i uttalelsen om rutiner for finans- og gjeldsforvaltning, eksempel 10. 
 
Det er ingen nye eksempler i denne kategorien. 
 
Det er ingen endringer i eksempelet etter ISRE 2400. 
 
Endringer i eksempler på uttalelser etter ISRS 4400 
Standarden for avtalte kontrollhandlinger er ikke endret. Det er likevel gjort endringer i enkelte av 
eksemplene også i denne kategorien.  
 
Det er ett nytt eksempel, nr. 29 Engangstilskudd Sør- og Vestlandet. Merk at det er ulike rundskriv for 
tilskuddene for henholdsvis 2016 og 2017. 
 
Komiteen har gjort en opprydding i eksemplene på Refusjon ytelser statlige mottak, der eksempel 21 
Refusjon ytelser statlige mottak, erstatter de fem tidligere eksemplene for slike refusjoner.  
 
I eksempel 13 Tilskudd til lønnsutgifter, er det gjort en endring i fotnoter ved at eksemplene er 
oppdatert. 
 
Det har kommet spørsmål om uttalelse etter avfallsforskriften § 15. Forskriften stiller ikke krav om 
uttalelse fra revisor, men revisor kan likevel bli bedt om å avgi en uttalelse om fastsettelse av 
avfallsgebyr. Det er komiteens vurdering at det her kan være svært varierende avtaler om ulike 
kontroller i kommunene. Komiteen oppfatter at eksemplene og standarden samlet gir tilstrekkelig 
veiledning for hvordan slike uttalelser kan utarbeides, og har derfor ikke utarbeidet et eget eksempel 
på slik uttalelse. Det anbefales at vilkårene for et slikt oppdrag nedfelles i et engasjementsbrev eller 
annen skriftlig avtale. Dersom noen revisjonsenheter har eksempler på uttalelser som kan sendes 
komiteen, vil vi vurdere å innarbeide et eksempel ved neste oppdatering.  
  

3. Ulike kategorier av uttalelser 

Revisor kan levere tjenester som gir grunnlag for uttalelse, rapport eller beretning etter følgende 
standarder: 
 

 Internasjonale standarder for revisjon av historisk finansiell informasjon 
ISA 800 – Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk 

med spesielle formål 
ISA 805 – Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 

elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 
ISA 810 – Uttalelser om sammenfattede regnskaper 

 
 Internasjonale standarder for forenklet revisorkontroll 
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ISRE 2400 – Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper 
ISRE 2410 – Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor 

 
 Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag 

ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av 
historisk økonomisk informasjon 

ISAE 3402 – Attestasjonsuttalelser om kontroller hos en serviceorganisasjon 
ISAE 3410 – Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter 
ISAE 3420 – Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon i et 

prospekt 
 

 Norske standarder for attestasjonsoppdrag 
SA 3801 – Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter 
SA 3802 – Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 

 
 Internasjonale standarder for beslektede tjenester  

ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger 
 
Informasjonsskrivet og eksempelsamlingen omtaler særlig seks typer uttalelser. Disse kan betegnes 
revisors «verktøykasse» og grupperes som vist i tabell 1. 
 
Type oppdrag Standard Sikkerhet Uttalelse/rapport 

Attestasjonsoppdrag    

Historisk finansiell informasjon 
– fullstendig regnskap (spesielt 
formål) 

ISA 800 Betryggende Revisjonsberetning 

Historisk finansiell informasjon 
– deler av regnskap/oppstilling 

ISA 805 Betryggende Revisjonsberetning 

Historisk finansiell informasjon ISRE 2400 Moderat 
Uttalelse 

(negativ bekreftelse) 

Ikke-finansiell informasjon ISAE 3000 
Betryggende eller 

moderat 
Attestasjonsuttalelse 

Beslektede tjenester    

Avtalte kontrollhandlinger ISRS 4400 
Ingen, utover de 

avtalte kontrollene 
Rapport 

Bekreftelser     

Kontroll av og rapportering om 
grunnlaget for skatter og 
avgifter 

SA 3801 Høy  
Signatur på 

næringsoppgave/ 
«kontrolloppstilling» 

Uttalelser og redegjørelser 
etter selskapslovgivningen  

SA 3802 Høy (garanti) Bekreftelse (kort form) 

Tabell 1 Revisors "verktøykasse" 
 
Det følger en kort omtale av de ulike standardene i det følgende. Det er oppdragsgiver, dvs. den som 
bestiller attestasjon fra revisor, som må definere oppdragets innhold og dermed type uttalelse. Revisor 
må være oppmerksom på hva som faktisk etterspørres og legge den relevante standarden til grunn og 
gjennomføre handlinger deretter. Det er viktig at vilkårene for oppdraget er avklart, både for revisor 
selv, for oppdragsgiver og for kommunen. Dersom vilkårene ikke klart kommer frem av en 
lov/forskrift, tilskuddsvilkår, bestilling e.l. anbefales det å utarbeide et mer detaljert engasjementsbrev. 
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3.1.  Revisjon av historisk finansiell informasjon – ISA 800-serien 

Dersom oppdraget gjelder revisjon av historisk finansiell informasjon med spesielt formål, skal den 
aktuelle standarden i ISA 800-serien legges til grunn.  Revisor må da planlegge og gjennomføre 
revisjonshandlinger for å kunne uttale seg med betryggende sikkerhet. Slike oppdrag er derfor normalt 
mer omfattende enn avtalte kontrollhandlinger. Det kan imidlertid være mulig å bygge på 
revisjonshandlinger utført som en del av den ordinære revisjonen. 
 
ISA 800 gjelder revisjon av et fullstendig regnskap etter rammeverk med spesielt formål, mens ISA 
805 gjelder revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger, spesifikke elementer e.l. i en 
regnskapstilling. Eksempel på oppdrag etter ISA 800 er revisjon av beboer- og pasientregnskap, mens 
attestasjon momskompensasjonskravet og ulike prosjektregnskap er eksempel på oppdrag etter ISA 
805. 
 
Merk at standardene i ISA 800-serien tar for seg spesielle hensyn ved denne type oppdrag. De øvrige 
ISA-ene (200-720) gjelder i tillegg ved oppdrag etter ISA 800-serien. 

 

3.2.  Forenklet revisorkontroll – ISRE 2400 

Forenklet revisorkontroll etter ISRE 2400 er et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet. 
Revisors handlinger er i hovedsak begrenset til forespørsler og analytiske kontrollhandlinger og gir 
derfor kun moderat sikkerhet. Revisor gir uttrykk for dette i form av en negativ bekreftelse og bruker 
en formulering i konklusjonen om at «…vi ikke er blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å 

tro at regnskapsoppstillingen ikke i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling…» 
 
Denne type bekreftelser er mindre kostnadskrevende enn for eksempel revisjonsberetning. Forenklet 
revisorkontroll kan være hensiktsmessig der oppdragsgiver ønsker en viss kontroll og bekreftelse, men 
ikke trenger en revisjonsberetning. 
 

3.3.  Attestasjonsoppdrag – ISAE 3000 

Gjelder oppdraget ikke-finansiell informasjon, vil det være attestasjonsstandardene i ISAE 3000-serien 
som er aktuelle. I eksempelsamlingen er bl.a. uttalelsene knyttet til finansforvaltningsreglement og -
rutiner basert på ISAE 3000. 
 
Attestasjonsoppdrag kan enten gi betryggende sikkerhet eller moderat sikkerhet. Merk at uttalelsene i 
eksempelsamlingen er basert på at revisor uttaler seg med betryggende sikkerhet. 
 
Revidert ISAE 3000 trådte i kraft for attestasjonsuttalelser datert f.o.m. 15. desember 2015. 
Uttalelsene i eksempelsamlingen er oppdatert iht. den reviderte standarden. 
 

3.4.  Avtalte kontrollhandlinger – ISRS 4400 

ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger er lagt til grunn for de fleste uttalelsene, med mindre det er gitt 
andre føringer i grunnlaget for de ulike uttalelsene. Oppdrag etter ISRS 4400 faller utenfor 
revisjonsbegrepet og er uttalelser som avgis på grunnlag av kontrollhandlinger avtalt med 
oppdragsgiver (mottaker). Rapporteringen fra revisor betegnes derfor som «rapport». Uttrykk som 
«bekreftelse», «attestasjon» e.l. skal ikke anvendes.  
 
Siden uttalelsene ikke er basert på revisjon må revisor etter standardenes krav presisere at uttalelsene 
ikke gir revisjonsmessig sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Uttalelsen gir 
sikkerhet for de utførte kontrollene, men ikke utover dette. 
 
Som nevnt er det oppdragsgiver som skal definere innholdet i revisors kontrollhandlinger. For flere av 
uttalelsene har komiteen forsøkt å gi eksempler på hensiktsmessige kontrollhandlinger. I noen av 
uttalelsene vises formålet med kontrollene mer enn de konkrete kontrollhandlinger. I slike tilfeller må 
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uttalelsen suppleres med en kort beskrivelse av de kontrollhandlingene som faktisk er avtalt eller som 
er lagt til grunn for uttalelsen.  
 
Enkelte oppdragsgivere krever at revisor signerer på et nærmere angitt skjema. Slike skjemaer 
tilfredsstiller ikke nødvendigvis kravene til revisors rapport etter ISRS 4400 punkt 18. 
Revisjonskomiteen anbefaler at revisor i slike tilfeller utarbeider en egen rapport som legges ved 
skjemaet, eventuelt tilføyer de nødvendige opplysninger i skjemaet. 
 

3.5.  SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlaget for skatter og avgifter 
SA 3801 fastsetter normer og gir veiledning for revisors oppgaver ved kontroll av en virksomhets 
rapportering av grunnlag for beregning av skatter og avgifter. Standarden er under oppdatering, men 
det vil ikke foreligge ny versjon av standarden med kraft for årsoppgjøret 2016. Komiteen har derfor 
valgt å ta inn en liten omtale av bruken av standarden og hvilke oppgaver revisor kan stå overfor. 
 
I kommuner og fylkeskommuner vil det som hovedregel være kontrolloppstillingen som attesteres av 
kommunens revisor. Etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 skal den opplysningspliktige sammen 
med sin skattemelding legge ved en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp knyttet til 
lønnsopplysninger mv. Kontrolloppstillingen skal signeres av revisor. I følge opplysninger på altinn.no 
skal offentlige etater og skattefrie institusjoner levere skjemaet til skattekontoret innen 31. mai året 
etter inntektsåret.   
 
Skattedirektoratet oppdaterte den 12.12.16 sin melding om revisors signering av næringsoppgave og 
kontrolloppstilling over bokførte og innberettede lønnsopplysninger mv. Oppdateringen er i hovedsak 
korrigeringer av utdaterte henvisninger og justeringer som følge av innføring av skatteforvaltnings-
loven og a-ordningen. Meldingen har ikke materielle endringer, slik at SA3801 er ikke justert.. Det er 
imidlertid viktig å være klar over at vi som revisor nå kun attesterer (via Altinn) på kommunens egen 
innberetning av egne ansatte. Det betyr etter komiteens oppfatning, at det ligger et annet 
presisjonsnivå på våre kontroller av kommunes øvrige typer innberetninger, som for eksempel 
sosialhjelp, foreldrebetaling, innberetning av selvstendige næringsdrivende mv.  
 
Underskrift på næringsoppgaven er også en relevant oppgave for revisor i flere kommuner og 
fylkeskommuner, blant annet grunnet aktivitet i andre kommuner eller f.eks. pga. næringsavfall 
gjennom kommunen. Oppgaven bunner i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 og § 8-9-4 som krever 
at revisor i revisjonspliktige foretak skal underskrive virksomhetens næringsoppgave.  
 

3.6.  SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 
SA 3802 fastsetter normer og gir veiledning for revisors oppgaver ved utarbeidelse av lovbestemte 
redegjørelser, andre uttalelser til aksjeeierne og avgivelse av lovbestemte bekreftelser til 
Foretaksregisteret, for allmennaksjeselskaper (ASA), aksjeselskaper (AS) og andre foretaksformer 
hvor det er krav til uttalelser eller bekreftelser fra revisor. SA 3802-1 gjelder aksjeselskaper og 
allmennaksjeselskaper, mens SA 3802-2 gjelder andre foretaksformer, herunder interkommunale 
selskap (IKS). 
 
Bekreftelser til Foretaksregisteret skal gjennomgående gis med høy sikkerhet (garanti). Uttalelsene gis 
i kort form og revisor benytter ordlyden «vi bekrefter at», jf. SA 3802 punkt 7. 
 
Kommunale- og fylkeskommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret. Revisor må avgi 
erklæring om at revisor påtar seg oppdraget som revisor, jf. foretaksregisterloven § 4–4 bokstav d. 
 
I interkommunale selskaper er det ikke innskuddsplikt utover det som følger av selskapsavtalen. I 
tillegg til villighetserklæring skal revisor, i henhold til foretaksregisterloven § 4–4 bokstav e, bekrefte 
riktigheten av opplysninger om innbetalt kapital. I eksempelsamlingen er det tatt inn eksempler på 
bekreftelser av innskutt kapital i henholdsvis penger og annet enn penger. 
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4. Generelle retningslinjer 

Normalt er det kun krav om å anvende standardene på vesentlige forhold. Hva som er vesentlig må 
vurderes i forhold til den informasjonen som skal bekreftes. Der oppdragsgiver ikke har beskrevet 
hvilke kontrollhandlinger som skal utføres, blir det desto viktigere å opplyse om disse. Dette bidrar til 
en felles forståelse for hva revisor uttaler seg om, og hvilke grunnlag uttalelsene bygger på.  
 
Komiteen vil ellers bemerke at enkelte av uttalelsene kan berøre forhold som ikke er av generell art. 
Revisor må i slike tilfeller tilpasse uttalelsene, slik at de er i tråd med lokale vurderinger. Samlingen 
av uttalelser er ikke uttømmende.   
 
Med mindre annet fremgår, er uttalelsene og rapportene i eksempelsamlingen laget for kommuner som 
ansvarlig part. De må tilpasses aktuell virksomhetsform, f.eks. IKS eller KF. 
 

5. Nærmere om enkelte uttalelser/rapporter 

Barnehagetilskudd 
I KS/PBLs veileder til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager anbefales at 
kommunenes tilskuddsberegning kontrolleres av revisor. Forslag til slik rapport er beholdt 
eksempelsamlingen. Det vises til informasjonsskriv 05/2013 (revidert mars 2016) for nærmere 
informasjon. Revisjonskomiteen anbefaler at det utarbeides eget engasjementsbrev for slike oppdrag.  
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at KS/PBLs veileder er oppdatert i februar 2017. Oppdateringen får 
ikke betydning utformingen av revisors rapport. 
 
Psykisk utviklingshemmede 
Rapportering av psykisk utviklingshemmede foretas via Altinn. Dette innebærer at revisors rapport 
ikke sendes Helsedirektoratet, men oppbevares i kommunen for eventuelt senere bruk. Det vises til 
Helsedirektoratets rundskriv IS-3/2017 for nærmere informasjon. 
 
Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene 
Rapportering i tilknytning til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 
foretas via Altinn. I motsetning til rapporteringen av psykisk utviklingshemmede, skal revisors rapport 
legges ved som vedlegg i Altinn. Det vises til Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2017 for nærmere 
informasjon. Komiteen vil særlig gjøre oppmerksom på presiseringen som er gjort i skrivet når det 
gjelder bruk av premiefond. 
 
Som tidligere er revisjonskomiteens vurdering at Helsedirektoratets skjema for revisoruttalelse ikke 
dekker kravene til rapport etter ISRS 4400. En fullstendig rapport anbefales derfor lagt ved skjemaet 
fra Helsedirektoratet. 
 
Prosjektregnskap 
I den grad oppdragsgiver gir uttrykk for at det faktisk er revisjon som kreves, må revisor gjennomføre 
sitt oppdrag i samsvar med ISA-ene. Dette er særlig relevant ved revisjon av prosjektregnskaper. Det 
generelle eksempelet på revisjonsberetning til prosjektregnskap basert på ISA 805 – ”Særlige hensyn 

ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en 
regnskapsoppstilling” er derfor beholdt. 
 
Uttalelser/rapporter til Bufdir 
Komiteen har fått flere henvendelser som tyder på at omfanget av rapporter/uttalelser som avgis til 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), med underliggende regionkontorer, øker i omfang. I 
noen tilfeller kan det være utfordrende å vite hva som forventes av revisor. Revisjonskomiteen har hatt 
en dialog med direktoratet om dette og oppfatter at det i all hovedsak er uttalelser etter ISRS 4400 
direktoratet ønsker. Komiteen forventer at dette vil komme tydeligere frem for kommende uttalelser på 
tilskudd til direktoratet. 



32/17 Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum kommuner - 17/00040-5 Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum kommuner : NKRF -Uttalelser_og_rapporter_fra_revisor

NKRFs Revisjonskomite – Informasjonsskriv 3/2017   Side 7 
 

 

6. Avslutning 

En oversikt over de ulike uttalelsene/rapportene som er tatt inn i eksempelsamlingen er gitt i vedlegg 
nedenfor. 
 
Eventuelle spørsmål og kommentarer, samt innspill til uttalelser som ikke er dekket eller er 
overflødige, kan rettes til leder av revisjonskomiteen. 
 
 
Med hilsen  
NKRFs revisjonskomité 
 
 
Unn Helen Aarvold 
leder (sign.) 
 
 
 
Vedlegg:    
Oversikt over uttalelsene/rapportene i eksempelsamlingen 
Maler for uttalelser og rapporter i kommunal sektor 
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Vedlegg: Oversikt over uttalelsene/rapportene i eksempelsamlingen 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike rapportene/uttalelsene som er tatt inn i eksempelsamlingen. 
 

Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

Oppdrag etter ISA 800 – Særlige hensyn ved revisjon av regnskapet utarbeidet i samsvar med rammeverk med 
spesielle formål 

1 Beboer- og 
pasientregnskap 

ABC Sykehjem Helse- og omsorgstjenesteloven § 
12-4 og forskrift om kontantytelser 
fra folketrygden.  

Revisjonsberetning til 
eget regnskap 

Oppdrag etter ISA 805 – Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 

2 ExtraStiftelsen ExtraStiftelsen www.extrastiftelsen.no Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

3 Kompensasjon for 
merverdiavgift 

Kommunen/ 
Skattekontoret 

Momskompensasjonsloven § 8 Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

4 Prosjektregnskap Tilskuddsgiver/ 
prosjekteier 

  Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

5 Tilskudd til psykologer i 
de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

Helsedirektoratet  Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

6 Tilskudd til rekruttering 
av fastleger til 
kommunene 

Helsedirektoratet  Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

7 Tilskudd til utvikling av 
helhetlig tilbud til 
foreldre/foresatte med 
krevende 
omsorgsoppgaver 

Helsedirektoratet  Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

8 Fellesnemnd for 
kommunesammenslåing 

Fellesnemnda/ny 
kommune 

 Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

Oppdrag etter ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon 

9 Attestasjonsuttalelse om 
finansforvaltning 

Kommunestyret Finansforvaltningsforskriften § 5  Attestasjonsrapport 

10 Attestasjonsuttalelse om 
rutiner for 
finansforvaltningen 

Kommunestyret Finansforvaltningsforskriften § 8  Attestasjonsrapport 

11 Attestasjonsuttalelse om 
rutiner for frivillig 
offentlig forvaltning av 
enkeltpersoners 
økonomi 

NAV kontoret Landsdekkende veiledningsrutiner 
for frivillig forvaltning og avtale med 
bruker 

Attestasjonsrapport  

Oppdrag etter ISRE 2400 – Forenklet revisorkontroll av regnskap 
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Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

12 Prosjektregnskap 
investering - forenklet 
revisorkontroll 

Kommunen   Forenklet 
revisorkontroll 

Oppdrag etter ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger 

13 Refusjonskrav for 
utgifter til 
arbeidsmarkedstiltak  

NAV kontoret Økonomiinstruksen for NAV pkt. 6.7 Avtalt kontrollhandling 

14 Konvertering av data – 
KOSTRA 

Kommunen Rapporteringsforskriften § 8 Avtalt kontrollhandling 

15 Prosjektregnskap 
investering - avtalte 
kontrollhandlinger 

Kommunen   Avtalt kontrollhandling 

16 Rentekompensasjon 
kirker 

Husbanken Forskrift om rentekompensasjon for 
kirker 

Avtalt kontrollhandling 

17 Rentekompensasjon 
skoler 

Husbanken Forskrift om kompensasjon fra 
Husbanken 

Avtalt kontrollhandling 

18 Spillemiddelregnskap Fylkeskommunen Kulturdepartementet V-0732 – 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg 
og fysisk aktivitet 

Avtalt kontrollhandling 

19 Den kulturelle 
skolesekken 

Fylkeskommunen St. meld. Nr. 38 (2002-2003) Den 
kulturelle skolesekken og St. meld. 
Nr. 8 (2007-2008) ”Kulturell 
skulesekk for framtida”. Se ellers 
www.denkulturelleskolesekken.no 
for nærmere informasjon om 
ordningen. 

Avtalt kontrollhandling 

20 Oppgjør øvingslærere i 
grunnskolen 

Høgskolen i ABC Rundskriv F-04-05 fra Utdannings- 
og forskningsdepartementet. 

Avtalt kontrollhandling 

21 Refusjon ytelser statlige 
mottak 

Utlendingsdirektoratet Rundskriv RS 2008-044V7 fra UDI Avtalt kontrollhandling 

22 Refusjon utgifter til 
barnevern 

Bufetat Retningslinjer til lov om 
barneverntjenester fra Barne- og 
likestillingsdepartementet 

Avtalt kontrollhandling 

23 Refusjon av utgifter til 
enslige mindreårige 
asylsøkere og flyktninger 
m.fl. 

Bufetat Rundskriv Q-05/2015 fra Barne- 
ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) 

Avtalt kontrollhandling 

24 Psykisk 
utviklingshemmede 

Kommunen/Helsedirek
toratet 

Årlig rundskriv fra Helsedirektoratet 
– IS-3/2017 

Avtalt kontrollhandling 

25 Tilskuddsordningen for 
særlig ressurskrevende 
helse- og sosialtjenester 
i kommunene 

Helsedirektoratet Årlig rundskriv fra Helsedirektoratet 
– IS-4/2017 

Avtalt kontrollhandling 

26 Merverdiavgiftskompens
asjon for frivillige 
organisasjoner 

Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

Forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon for 
frivillige organisasjoner 

Avtalt kontrollhandling 
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Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

27 Tilskudd til ikke-
kommunale barnehager 

Kommunen Forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager 
Veileder for beregning av tilskudd til 
private barnehager (KS/PBL) 

Avtalt kontrollhandling 

28 Opptak av lån Kommunens långivere  Avtalt kontrollhandling 

29 Engangstilskudd til 
kommunalt vedlikehold 

Fylkesmannen Rundskriv H-2391 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

(For 2016: Rundskriv H-8/16) 

 

Oppdrag etter SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 

30 Villighetserklæring med 
bekreftelse av mottatt 
kapitalinnskudd i penger 

Foretaksregisteret Foretaksregisterloven § 4-4 Bekreftelse 

31 Villighetserklæring med 
bekreftelse av mottatt 
kapitalinnskudd i annet 
enn penger 

Foretaksregisteret Foretaksregisterloven § 4-4 Bekreftelse 
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Oppdrag etter ISA 805 – Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 

regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en 

regnskapsoppstilling 

 

Fellesnemnd for kommunesammenslåing  
 

Til 

Fellesnemnda i A, B og C kommuner 

[Kommunestyret i «nye» ABC kommune] 

 

Kopi: Kommunestyrene i A, B og C       

          kommuner 

          Kontrollutvalgene i A, B og C kommuner 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP FOR 

FELLESNEMNDA FOR SAMMENSLÅING AV A, B OG C KOMMUNER1 

 
Konklusjon 

Vi har revidert prosjektregnskapet for fellesnemnda i A,B og C kommuner for perioden xxx-xxx. 

Prosjektregnskapet består av regnskapsoppstilling [og balanse]. Prosjektregnskapet er utarbeidet av 

fellesnemnda. 

 

Etter vår mening er prosjektregnskapet for fellesnemnda i A, B og C kommuner for perioden xxx-xxx, 

i det alt vesentlige et uttrykk for fellesnemndas resultat og stilling i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk. 

 

Presisering grunnlag for regnskapsavleggelse [og begrenset distribusjon og bruk] 

Vi gjør oppmerksom på [note 1 til prosjektregnskapet], som beskriver grunnlaget for 

regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fellesnemnda og 

kommunene A, B og C. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.  

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av fellesnemnda og kommunene slik det kreves i lov 

og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. 

 

Fellesnemndas ansvar for prosjektregnskapet 

Fellesnemnda er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som 

fellesnemnda finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

                                                 
1 Det er i ikke gitt egne regnskapsbestemmelser for fellesnemnder. Hva slags type revisjonsberetning/rapport 

som avgis, vil måtte tilpasses det regnskap som faktisk avlegges eller den rapportering som faktisk skjer. 

Tidspunkt for rapportering har også betydning, da fellesnemnda opphører fra det tidspunkt kommunestyret for 

den sammenslåtte kommunen er konstituert. Revisjonsberetning/rapport etter dette tidspunkt må adresses til det 

nye kommunestyret. Det vises for øvrig til rapporten «Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg 

og sekretariat» avgitt av en prosjektgruppe nedsatt av NKRF. Dette eksemplet er basert på anbefalinger i 

rapporten. 
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revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 

men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 

somvesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet. 

 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, enten det 

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for 

å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig 

som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 

misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, 

siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige 

 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 

kontrollen. 

 

[Uttalelse om budsjett2 

Basert på vår revisjon av prosjektregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 

ligger til grunn for prosjektregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 

budsjettbeløpene i prosjektregnskapet stemmer med regulert budsjett.] 

 

 

[Revisors underskrift] 

[Dato for revisjonsberetningen] 

[Revisors adresse] 

                                                 
2 Det vil være naturlig at revisor uttaler seg om budsjett dersom det legges fram et regnskap hvor det rapporteres 

mot budsjett. 
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Arkivsak-dok. 16/00029-41 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE ANGÅENDE OPPFØLGING AV 
LOVLIGHETSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

1. Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59, Skedsmo FrP 13.4.2016 
2. Lovlighetskontroll - Skedsmo kommune - kommunestyresak: akseptert 

husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 24.3.2017 

3. Sak 17/97 Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage – konsekvenser: 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Formannskapet/#moter/2017/1668  

 
Saksframstilling: 
Skedsmo kommunestyre behandlet i møte den 30.03.2016 sak «Akseptert 
husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte». Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Skedsmo kommune kan i enkelte saker akseptere et høyere husleienivå for 
flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi.  
Vedtatt med 35 stemmer (V, A, H, KrF, FRBBL) 

2. For å sikre at det finnes hensiktsmessige boliger til en overkommelig pris i et 
presset boligmarked bes rådmannen utrede mulighetene for å bygge 
kommunale boliger i ulike deler av Skedsmo kommune. Utredningen må blant 
annet belyse kostnader, mulige tilskuddsordninger, tidsperspektiv for 
realisering, tilgjengelige tomter, og geografisk spredning. 
Vedtatt med 41 stemmer (A, H, V, SV, SP, PP, FRBBL, MDG, KrF)» 

 
Den 13.04.2016 fremmet Fremskrittspartiets representanter i kommunestyret en 
anmodning om lovlighetskontroll av vedtakets punkt 1 til Fylkesmannen, se vedlegg. 
Fylkesmannen konkluderer med at vedtakets punkt 1 bryter derfor med 
diskrimineringsforbudet, og kjenner vedtakets punkt 1 ugyldig. Fylkesmannens 
vurdering er vedlegg 2 til saken. 
 
Sak 17/97 Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage - konsekvenser ble 
behandlet i formannskapet den 26.4. 2017 og vil bli behandlet i kommunestyret 10.5. 
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2017. Rådmannen redegjør for kommunens praksis i slike saker, og skriver bl.a. i 
saksfremlegget «Rådmannen konstaterer at saksframstillingen og vedtakets ordlyd ikke 
har vært tydelig nok for å sikre en entydig forståelse av sakens intensjon og innhold. 
Sakens tema er komplisert og kan bli detaljorientert, og fremstillingen har gitt grunnlag 
for tvil. Dette er beklagelig, da intensjonen hele tiden har vært å forankre en lovlig praksis 

som ikke skal være diskriminerende.» Videre står det «Det er rådmannens vurdering at 
dagens praksis ligger, og har ligget, innenfor rammene som er gitt i regelverket og 
gjeldende retningslinjer.» Saken finnes som lenke i vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Skedsmo FrP i sakens anledning, 
hvor kontrollutvalget bes vurdere å undersøke følgende problemstillinger: 

1. Omfang av praksis etter vedtak i K sak 35/16 Akseptert husleienivå for leie av 
boliger til vanskeligstilte (16/2392) 

2. Praksis før vedtak i K sak 35/16 og før iverksettelse av det aktuelle vedtaket, 
(evt også omfang dersom det var samme praksis som skissert i vedtak i K sak 
35/16). 

3. Kommunens praktisering av likhetsprinsippet innenfor andre tjenesteområder  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget i møtet vurderer om henvendelsen skal tas til 
behandling og eventuelt på hvilken måte. 
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Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59  

Klage på sak PS 16/34/(14/6372) – vedtatt i Skedsmo kommunestyre 30.03.2016 

Bakgrunn 

Skedsmo kommune fattet den 30.03.2016 et vedtak om systematisk å gi flyktninger dekning 

for en høyere bokostnad enn andre vanskeligstilte grupper. Det er ønskelig med 

departementets vurdering av vedtakets lovlighet.   

Begrunnelse 

Lov om sosiale tjenester forutsetter en individuell vurdering av den enkeltes behov. Dette 
betyr at det i enkelte tilfeller vil kunne forsvares at noen får dekket høyere bokostnad enn 
andre. I denne saken har imidlertid kommunestyret vedtatt at flyktninger systematisk vil få 
innvilget høyere bokostnad enn andre vanskeligstilte, med begrunnelse om at det er inngått 
en bosettingsavtale med IMDI. Det er neppe lovgivers hensikt og intensjon.  
 
At dette i tillegg har vært en praksis i lengre tid, uten at det er tatt en vurdering av verken 
etikk eller lovlighet, kan på ingen måte forsvare at praksisen nå stadfestes og videreføres av 
kommunens øverste organ.  

En praksis der svakerestilte grupper systematisk behandles etter en annen og lavere 
standard enn en annen gruppe, vil etter omstendighetene kunne være ulovlig etter de 
internasjonale avtaler og menneskerettigheter Norge har forpliktet seg til å overholde. 
Norge har gjort EMK til nasjonal rett gjennom menneskerettighetsloven av 1999. EMKs 
artikkel 14 oppstiller et bredt diskrimineringsforbud som også vil kunne omfatte tilfeller som 
dette.  

Det er ønskelig at departementet både vurderer vedtaket om mot sosialtjenesteloven, jfr. 
forvaltningsloven og de internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg til.  

 

Lillestrøm, 13.04.16 

 

Glenn Simon Nerdal      Jan Erik Berg 

 

Lone Kjølsrud       Marius Bjerke 

 

Frank Finstad       Roar Forfang   
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Lovlighetskontroll - Skedsmo kommune - kommunestyresak: akseptert 
husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte 
 
Det vises til oversendelsen av 24.05.2016. Vi beklager sterkt den lange saksbehandlingstiden. 
 
Sakens bakgrunn 
 
Skedsmo kommunestyre behandlet i møte den 30.03.2016 sak «Akseptert husleienivå for leie av 
boliger til vanskeligstilte». Det ble fattet følgende vedtak: 
 

«1. Skedsmo kommune kan i enkelte saker akseptere et høyere husleienivå for flyktninger 
som bosettes etter avtale med IMDi. 
Vedtatt med 35 stemmer (V, A, H, KrF, FRBBL) 
 
2. For å sikre at det finnes hensiktsmessige boliger til en overkommelig pris i et presset 
boligmarked bes rådmannen utrede mulighetene for å bygge kommunale boliger i ulike 
deler av Skedsmo kommune. Utredningen må blant annet belyse kostnader, mulige 
tilskuddsordninger, tidsperspektiv for realisering, tilgjengelige tomter, og geografisk 
spredning. 
Vedtatt med 41 stemmer (A, H, V, SV, SP, PP, FRBBL, MDG, KrF)» 

 
Den 13.04.2016 ble det fremmet en anmodning om lovlighetskontroll av vedtakets punkt 1 fra 
Fremskrittspartiets representanter i kommunestyret: Glenn Simon Nerdal, Jan Erik Berg, Lone 
Kjølsrud, Marius Bjerke, Frank Finstad og Roar Forfang. Det anføres at vedtaket er 
diskriminerende ved at flyktninger systematisk vil få innvilget høyere bokostnad enn andre 
vanskeligstilte.  
 
Fylkesmannens vurdering 
 
I henhold til kommuneloven (koml.) § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret  
eller fylkestinget bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller 
fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.  
 
I denne saken har fire medlemmer av kommunestyret forlangt lovlighetskontroll. Det følger av 
loven at departementet da skal vurdere lovligheten av avgjørelsen til kommunen.  

Skedsmo kommune 
Postboks 313 
2001 Lillestrøm  
 

Juridisk avdeling 
 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.: 2016/2392 
Deres dato: 24.05.2016 
Vår ref.: 2017/330-1 FM-J 
Saksbehandler: Erland Ottersen 
Direktetelefon: 22003574 
 
Dato: 24.03.2017 
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Departementet har i rundskriv H-25/92 jf. H-6/95 delegert denne myndighet til Fylkesmannen. 
 
Ved lovlighetskontroll skal det etter koml. § 59 nr. 4 tas stilling til om avgjørelsen:  
a. er innholdsmessig lovlig,  
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og  
c. er blitt til på lovlig måte.  
 
Fylkesmannen skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. 
 
Spørsmålet i denne saken er om Skedsmo kommunes vedtak av 30.03.2016 er innholdsmessig 
lovlig.  
 
At et vedtak vil kunne være ugyldig dersom det har et diskriminerende innhold eller virkning er 
ikke tvilsomt. Dette synes heller ikke bestridt av kommunen. Med diskriminering forstås gjerne 
forskjellsbehandling av individer på et usaklig grunnlag. Forskjellsbehandling av ulike personer 
eller grupper er således ikke i seg selv ulovlig eller diskriminerende, så lenge det kan påvises 
relevante grunner for å behandle de ulikt.  
 
Kommunens vedtak synes etter sin ordlyd å legge opp til en forskjellsbehandling av flyktninger 
ved at det for denne gruppen kan aksepteres et høyere husleienivå i enkeltsaker. Det nærmere 
meningsinnholdet i dette vedtaket, og hvilke konsekvenser det vil ha i praksis, har imidlertid 
fremstått som noe uklart for Fylkesmannen. I rådmannens forslag til vedtak uttales blant annet 
følgende om bakgrunnen for vedtaket:  
 

«I de interne retningslinjene ved NAV Skedsmo er det fastsatt føringer for hvilket nivå på 
husleie som godtas for ulike størrelser bolig. (…) Dersom en vanskeligstilt overstiger det 
aksepterte nivå for en bolig, kan stønad til husleie ikke innvilges, og søkeren må lete 
videre etter annen bolig som kan falle inn under akseptert nivå. Det gjelder et 
mobilitetskrav for alle søkere av sosialhjelp, som innebærer at det kan være aktuelt å søke 
bolig også utenfor Skedsmo kommunes grenser i områder med lavere husleienivå. 
 
Gruppen flyktninger skiller seg her fra andre vanskeligstilte i kommunen, ved at de skal 
bo i denne kommunen som følge av et kommunestyrevedtak og avtale med IMDi. Det er 
kommunens ansvar å finne eller hjelpe til med å finne en egnet, nøktern bolig til den 
som skal bosettes. Det er da en utfordring å kombinere bosetting av flyktninger i dagens 
pressede leiemarked, med de interne føringene som gjelder om mobilitet og akseptert 
maksnivå på husleie. Praksis har vist at det har vært nødvendig å akseptere en høyere 
husleie for en del av flyktningene som bosettes, enn hva som aksepteres for andre 
vanskeligstilte. (…)  
 
Dette betyr at det i Skedsmo i dag er en ulik praksis for akseptert husleienivå for ulike 
vanskeligstilte grupper. (…) 
 
En videreføring av dagens praksis med aksept av høyere husleie for flyktninger kan 
begrunnes i kommunens forpliktelse til å bosette et visst antall flyktninger hvert år 
innenfor kommunens grenser. Dette er vedtatt av kommunestyret og avtalefestet med 
lMDi. Kommunen er pålagt å gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv. 
Dette innebærer også å sørge for bolig til flyktningene, og om nødvendig yte økonomisk 
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stønad for dekning av husleie. I Skedsmo er husleienivået høyt. For å oppfylle 
avtaleforpliktelsen, har det vært nødvendig å akseptere et høyere stønadsnivå enn for 
andre vanskeligstilte som bor i kommunen.» 

 
I saksfremlegget knyttet til behandling av lovlighetsklagen kom rådmannen med ytterligere 
uttalelser vedrørende forståelsen av vedtaket. Når det gjelder føringene i lovverket uttales 
følgende:  
 

«Det fastsettes statlige veiledende normer for livsopphold, og kommunale satser for 
livsopphold. I rundskriv til sosialtjenesteloven er det uttalt at «statlige retningslinjer og 
kommunalt fastsatte normer for økonomisk stønad bidrar til å redusere forskjeller i 
stønadsnivået mellom kommuner og innad i den enkelte kommune. Slike retningslinjer 
og normer er imidlertid kun veiledende for utmålingen, og kan ikke erstatte den 
individuelle vurderingen.» 
 
Lovverket stiller krav om at det skal gjøres individuelle behovsvurderinger. l rundskrivet 
til bestemmelsene er det presisert at «hovedprinsippet for behandling av søknad om 
økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av 
hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å 
foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vurderinger skal det legges 
vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor rammen 
av gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig foretas i samarbeid 
med tjenestemottakeren.» 
 
Hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottaker ikke vil være i stand til å betjene disse 
med inntektene vedkommende har, eller kan forventes å få, kan det stilles vilkår om at 
boutgiftene reduseres. Dette kan innebære at tjenestemottaker må flytte til en rimeligere 
bolig, eventuelt selge egen eid bolig (det såkalte mobilitetskravet). Bytte av bolig er 
særlig aktuelt der boutgiftene er til hinder for selvforsørgelse. Det er mange hensyn som 
skal vurderes før det stilles vilkår om reduksjon av boutgifter, herunder hensynet til 
husholdningens behov, eventuelle belastninger eller virkninger særlig for barn og unge 
m.m.» 

 
Fra rådmannens vurdering siteres videre: 
 

 «I vedtaksformuleringen står det at det «i enkelte saker» kan aksepteres et høyere  
husleienivå for flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi. Henvisningen til 
enkeltsaker tilsier at slik aksept ikke skal representere en gjennomgående praksis for  
alle flyktninger som bosettes etter avtalen. Rådmannen tolker vedtaket slik at det kun  
kan være aktuelt i enkelte saker, der det etter individuelle vurderinger fremkommer et  
behov for aksept for en høyere husleie. (…) 

 
Kommunens praksis i dag er slik at det i vurdering av spørsmål om støtte til husleie til  
vanskeligstilte, gjøres individuelle vurderinger av sosiale forhold, nettverk, alder, kjønn 
og alder på barn ift. det å dele soverom, sykdom, funksjonsnedsettelser, tilknytning til  
barnehage/skole, eller andre forhold som fører til særlige behov. Dette gjelder i alle  
saker for alle i målgruppen. De individuelle vurderingene kan for eksempel medføre at  
kravet til mobilitet ikke iverksettes, eller at det innvilges høyere husleiestøtte. 
 
For flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi, gjelder samme lovgrunnlag og  
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kriterier som for andre vanskeligstilte. Praksis har imidlertid vist at skjønnsutøvelsen i  
enkelte saker har gitt høyere nivå på støtten til husleie. Dette har sitt grunnlag i at  
kommunen er forpliktet etter avtale med IMDi om bosetting av et visst antall flyktninger  
innenfor kommunens grenser. I bosettingsarbeidet utfordres vi i dagens boligmarked.  
Lovlighetsklagen påpeker det dilemma som oppstår når kommunen skal utøve skjønn i  
krysningen mellom sosialtjenestelovens føringer om individuell behandling,  
forvaltningsrettens regler tilknyttet usaklig forskjellsbehandling og avtaleforpliktelsen  
overfor IMDi. Skjønnsutøvelsen kan da i enkeltsaker gi en forskjellsbehandling mellom  
flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi og andre vanskeligstilte. (…) 

 
Saksbehandling av saker om støtte til boutgifter tar utgangspunkt i individuelle  
vurderinger, og i likeartede kriterier for alle vanskeligstilte. Ved bosetting av flyktninger  
utfordres skjønnsutøvelsen i krysningen mellom sosialtjenestelovens føringer om  
individuell behandling, forvaltningsrettens regler tilknyttet usaklig forskjellsbehandling 
og avtaleforpliktelsen overfor IMDi. Skjønnsutøvelsen kan da i enkeltsaker gi ulikheter i  
nivå på støtte til husleie, som gir en forskjellsbehandling mellom flyktninger som bosettes 
etter avtale med IMDi og andre vanskeligstilte. Rådmannen mener at kommunestyrets 
vedtak ikke åpner for en systematisk høyere dekning av boutgifter til flyktninger i den 
forstand at det automatisk gis slik aksept. Det er kun åpnet for slik aksept dersom de 
individuelle vurderinger ikke gir noen andre muligheter for å sikre en nøktern bosituasjon. 
En slik aksept har da sammenheng med kommunens forpliktelse til bosetting innenfor 
avtale med IMDi.» 

 
På bakgrunn av det som er sitert ovenfor kan vedtaket tolkes på to prinsipielt ulike måter.  
 
For det første kan vedtaket tolkes slik at det aksepterte husleienivå bare kan overskrides i saker 
som gjelder flyktninger bosatt etter avtale med IMDi. Dette synes å være i samsvar med 
rådmannens forslag til vedtak der det uttales at dersom en vanskeligstilt overstiger det aksepterte 
nivå for en bolig kan stønad til husleie ikke innvilges, og søkeren må lete videre etter annen bolig 
som kan falle inn under akseptert nivå.  
 
For det andre kan vedtaket forstås slik at det aksepterte nivå kan overskrides også i enkeltsaker 
som ikke gjelder flyktninger, dersom det ikke er andre muligheter for å sikre en akseptabel 
bosituasjon. Dette synes å være det standpunkt som rådmannen inntar i saksfremlegget tilknyttet 
lovlighetsklagen.  
 
Dersom tolkningsalternativ 1 legges til grunn vil vedtaket innebære en klar forskjellsbehandling 
av flyktninger og øvrige grupper. Denne forskjellsbehandlingen kan illustreres gjennom et 
hypotetisk tilfelle der to personer, A og B, søker om bostøtte som overskrider det aksepterte nivå. 
For både A og B har kommunen kommet til at kravet til mobilitet ikke iverksettes.1 Når det 
gjelder A skyldes dette at særlige forhold slik som sosiale forhold, funksjonsnedsettelser og/eller 
tilknytning til skole gjør det urimelig å kreve bosetting utenfor kommunens grenser. For B sin del 
er årsaken at han er flyktning bosatt etter avtale med IMDi, en avtale som forutsetter bosetting 
innenfor kommunens grenser. Tolkningsalternativ 1 vil i en slik situasjon innebære at det kun er 
B som vil kunne få innvilget bostøtte som overskrider akseptert nivå.  
 
En slik forskjellsbehandling vil etter Fylkesmannens syn vanskelig kunne anses som saklig 
begrunnet. Behovet for å særbehandle flyktninger er ifølge kommunen at mobilitetskravet ikke 

                                                 
1 Med dette mener Fylkesmannen at kravet til mobilitet kun gjelder innenfor kommunens grenser. 
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kan iverksettes for denne gruppen. Det fremgår imidlertid av saksfremlegget til lovlighetsklagen 
at individuelle vurderinger kan medføre at kravet til mobilitet ikke iverksettes, og at dette gjelder 
i alle saker for alle i målgruppen. En forskjellsbehandling av A og B vil følgelig ikke kunne 
begrunnes i mobilitetskravet, og kommunen har ikke pekt på andre forhold som kan 
rettferdiggjøre den. Slik Fylkesmannen ser det, kan begrensninger i mobilitetskravet være en 
saklig grunn til å forskjellsbehandle to ellers like tilfeller. Dette må imidlertid gjelde uavhengig 
av årsaken til at mobilitetskravet ikke kan iverksettes fullt ut. Dersom vedtaket forstås slik at 
bostøtte utover akseptert nivå forutsetter at en i tillegg er flyktning, vil det være tale om 
forskjellsbehandling basert på nasjonal opprinnelse. Vedtaket vil dermed måtte anses å bryte med 
diskrimineringsforbudet.  
 
Dersom fremstillingen i saksfremlegget tilknyttet lovlighetsklagen (tolkningsalternativ 2) legges 
til grunn, vil dette kunne forholde seg annerledes. Rådmannen synes her å gi uttrykk for at 
individuelle vurderinger kan medføre at det innvilges høyere husleiestøtte i alle saker, og at 
akseptert husleienivå derfor bare er en retningslinje som kan fravikes etter en konkret vurdering. 
Dersom dette legges til grunn vil ikke vedtaket nødvendigvis innebære en forskjellsbehandling, 
da det også for andre grupper enn flyktninger kan aksepteres et høyere husleienivå. 
Fylkesmannen antar at dette vil bety at også andre vanskeligstilte som mobilitetskravet ikke kan 
iverksettes overfor vil ha tilsvarende mulighet til å få innvilget en høyere bostøtte enn normen. 
 
På grunn av uklarheten knyttet til hvordan vedtaket skulle forstås ba Fylkesmannen i brev datert 
31.10.2016 om at kommunen redegjorde nærmere for dette. Fylkesmannens henvendelse ble 
besvart av kommunen i brev datert 29.11.2016. Fra kommunens redegjørelse siteres:  
 

«Oppsummert vil kommunen gi følgende svar til fylkesmannens skisse til to alternative 
løsninger: 
 
Akseptert husleienivå kan fravikes etter individuell vurdering for søknader om økonomisk 
stønad fra alle vanskeligstilte. Dette fordi sosialtjenesteloven legger opp til individuelle 
skjønnsmessig vurdering, der individuelle forhold kan medføre at mobilitetskravet ikke 
kan gjøres gjeldende. Slik sett er tolkningen som legges inn i alternativ a ikke korrekt. 
Hensikten med å fremme saken til politisk behandling, er å forankre at kommunen har en 
praksis der mobilitetskravet ikke kan gjøres gjeldende overfor en gruppe 
stønadsmottakere fordi det eksisterer en avtalerettslig forpliktelse om bosetting av et visst 
antall flyktninger. Dette kan medføre at enkelte personer innenfor gruppen flyktninger 
kan motta et høyere stønadsnivå enn andre vanskeligstilte som underlegges 
mobilitetskravet, der det for dem er en mulig konsekvens at flytting ut av kommunen er et 
reelt alternativ.» 

 
Fylkesmannens forstår kommunens redegjørelse slik at akseptert nivå for bostøtte kun er en 
veiledende norm som kan fravikes etter en individuell vurdering, også for personer som ikke er 
flyktninger bosatt etter avtale med IMDi. Forstått på denne måten innebærer ikke vedtaket noen 
egentlig forskjellsbehandling av flyktninger og andre grupper, da de alle vurderes etter de samme 
kriterier. At flyktninger oftere vil kunne få innvilget høyere bostøtte kan riktignok sies å gi 
uttrykk for en praksis som forskjellsbehandler disse. Årsaken til dette vil imidlertid være at 
avtalen med IMDi innebærer at disse må bosettes innenfor kommunens grenser. Denne 
ordningen er ment å fremme integrering ved å sørge for en hensiktsmessig fordeling av 
flyktninger i kommunene, og Fylkesmannen vurderer at etterlevelse av avtalen er et saklig og 
relevant hensyn som kan begrunne at mobilitetskravet bare gjelder innenfor kommunens grenser 
for disse flyktningene. At flyktninger oftere vil kunne få høyere bostøtte er således en 
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konsekvens av at mobilitetskravet gjerne ikke kan iverksettes fullt ut overfor dem, og ikke en 
følge av flyktningstatus i seg selv. I prinsippet vil det derfor være tale om en forskjellsbehandling 
basert på i hvilken grad mobilitetskravet kan iverksettes eller ikke. Så lenge flyktninger ikke 
særbehandles innenfor gruppen av vanskeligstilte som bare underlegges mobilitetskrav innenfor 
kommunens grenser, kan Fylkesmannen derfor ikke se at vedtaket innebærer en usaklig 
forskjellsbehandling dersom tolkningsalternativ 2 legges til grunn.  
 
Etter dette vurderer Fylkesmannen at vedtaket vil være ulovlig dersom tolkningsalternativ 1 
legges til grunn, men ikke ulovlig dersom det forstås som i tolkningsalternativ 2. Spørsmålet er 
dermed hvilket av de to tolkningsalternativene som må legges grunn ved vurderingen av vedtaket 
etter koml. § 59. 
 
Utgangspunktet ved tolkningen av vedtak må tas i vedtakets ordlyd. Slik Fylkesmannen ser det 
tilsier ordlyden «kan i enkelte saker akseptere» at det kun er for flyktninger bosatt etter avtale 
med IMDi at akseptert nivå kan overskrides. Mye taler for at dette også var intensjonen til 
kommunestyre ettersom saksfremlegget de fikk presentert før vedtaket ble fattet, synes å bygge 
på en slik forståelse.  
 
Dersom tolkningsalternativ 2, legges til grunn er det også vanskelig å se hvilken betydning 
vedtaket skal ha. Slik saken er fremstilt fra kommunen så var det også før vedtaket adgang til å gi 
høyere bostøtte enn den veiledende normen tilsa etter en individuell vurdering, der blant annet 
mobilitetskravet var relevant. Det er således vanskelig å se noe praktisk behov for å «forankre at 
kommunen har en praksis der mobilitetskravet ikke kan gjøres gjeldende overfor en gruppe 
stønadsmottakere fordi det eksisterer en avtalerettslig forpliktelse om bosetting av et visst antall 
flyktninger». Etter Fylkesmannens syn har det formodningen mot seg at kommunestyret har ment 
å fatte et vedtak som i realiteten ikke vil ha noen praktisk betydning.  
 
Det som taler for tolkningsalternativ 2, er først og fremst de etterfølgende uttalelsene fra 
kommunens administrasjon. Slike etterfølgende tolkningsutsagn vil imidlertid i liten grad kunne 
si noe om hva politikerne i kommunestyret mente å vedta, og Fylkesmannen finner ikke å kunne 
legge avgjørende vekt på kommunens etterfølgende redegjørelse om forståelsen av vedtaket.  
 
Etter en samlet vurdering legger Fylkesmannen dermed til grunn at vedtaket må forstås i samsvar 
med tolkningsalternativ 1. Det er i denne vurderingen særlig lagt vekt på at det etter sin ordlyd 
synes å innebære at akseptert husleienivå kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter 
avtale med IMDi. Vedtaket bryter derfor med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke 
anses som innholdsmessig lovlig, jf. koml. § 59 nr. 4 bokstav a.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Det er for øvrig tvilsomt om en praktisering av et akseptert nivå for støtte som en absolutt grense vil være lovlig da 
sosialtjenesteloven § 18 forutsetter at det foretas en individuell skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet.    



33/17 Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll - 16/00029-41 Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll : Fylkesmannen i Oslo og Akershus Lovlighetskontroll Skedsmo kommune

Side 7 av 7 
 

 

Konklusjon 
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FORVALTNINGSREVISJON EIENDOMSSKATT - OPPFØLGENDE 
UNDERSØKELSE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan Oppfølgingsundersøkelse eiendomsskatt, RRi 24.4.2017 

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsskatt – 
taksering og klagebehandling i forrige møte (sak 25/17), fattet utvalget vedtak om å 
utsette behandlingen i påvente av ytterligere undersøkelser.  
 
Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av punktene nedenfor, og ba revisjonen om 
å legge frem en prosjektplan til neste møte. 

 hvilken praksis som ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig 
nemd. 

 kommunens besiktigelse av eiendom 

 kommunens behandling av boliger med høy standard  
 
Prosjektplanen er vedlagt saken. Revisjonen legger opp til å bruke 350 timer på 
undersøkelsen, og at rapporten leveres 25.9.2017 med sikte på behandling i 
oktobermøtet.  
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Oppfølgingsundersøkelse eiendomsskatt

EIENDOMSSKATT - SKEDSMO KOMMUNE

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget  i Skedsmo kommune bestilte i  møte  206.2016  (sak  31/16) en

forvaltningsrevisjon  innenfor området eiendomsskatt. Revisjonens forslag til prosjektplan ble

behandlet  i  møte  24.10.2016  (sak  51/16).  Endelig rapport, med  tittelen  Eiendomsskatt.

Taksering og klagebehandling, ble oversendt kontrollutvalget  27.13.2017.  Følgende

problemstillinger ble besvart i undersøkelsen:

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boliger?

I hvilken grad  ble retakseringen i  2014/2015  gjort i samsvar med kommunens

eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom?

3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens retningslinjer for

klagesaksbehand/ing?

Kontrollutvalget vedtok i møte  3.4.2017  (sak  25/17) å  utsette behandlingen av rapporten da

utvalget ønsket ytterligere undersøkelser. Revisjonen ble bedt om  å  legge frem en

prosjektplan for denne undersøkelsen til kontrollutvalgets møte  8.5.2017.

1.2  Problemstillinger

Utfra kontrollutvalgets vedtak legges følgende hovedproblemstillinger til grunn for

undersøkelsen:

1. Hvilken praksis ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig nemnd?

2. Hvordan ble besiktigelsen av eiendommer organisert og gjennomført?

3.  Hvilken praksis ble lagt til grunn for eneboliger som ble vurdert til  å  ha «høy standard»,

og hva ble utfallet av klager for disse?

1.3 Metode

Undersøkelsen vil bygge på intervjuer, dokumentanalyse, herunder gjennomgang av

takstforslag på boliger og vedtatte takster, protokoller og vedtakslister.

Det legges opp til  å  intervjue ansvarlige for retakseringen i kommuneadministrasjonen.

Gjennomgangen av takstforslag opp mot vedtatte takster vil i hovedsak bygge på excel

analyse med uthenting av data/takster i kommunens fagsystemer, herunder klagestatistikk

for eneboliger med høy standard. Undesøkelsen er avhengig av at dataene er tilgjengelige

og av en slik kvalitet at analysene lar seg gjennomføre innenfor rimelig tidsbruk.
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ROMERIKE REVISJON IKS

Det vil også bli innhentet ytterligere dokumentasjon knyttet til besiktigere og besiktigelsen

som ble gjennomført. Aktuell dokumentasjon i den forbindelse er antall besiktigere,

kompetanse/opplæring, og gjennomføring av besiktigelser. Intervjuer vil også være aktuelt

for å belyse besiktigelsesprosessen.

1.4 Tidsplan og gjennomføringsrisiko

Nedenfor følger en milepælsplan med en vurdering av de forhold som kan påvirke

gjennomføringen av undersøkelsen.

Milepæl " '
Prosjektplan

vedtas

Oppstartsmøte

Datainnsamling,

analyse og

rapportutforming

Svar på ev. fakta—

hønng

Svar på

foreleggelse av

rapport

Ferdig rapport

oversendes

Rokus

Organ

Kontrollutvalget

Rådmannen/revidert

enhet

Revidert enhet]

Revisjonen

Revidert enhet

Rådmannen

Kontrollutvalget

Frist

8.5.17

19.5.17

22.5.17—

31.8.17

25.9.17

22.9.17

25.9.17

Gjennomføringsrisiko

Eventuelle behov for endringer i

prosjektplanen.

Oppstartsmøte med rådmann/revidert enhet

er ofte en forutsetning for å komme i gang

med datainnhenting og for å ivareta en god

dialog.

Fremdriften og tidsplanen for undersøkelsen

er avhengig av at datainnhentingen og

kvalitetssikringen av data foretas uten for mye

tidsbruk. Dette er spesielt viktig knyttet til

sammenstillelsen av takstforslag etter

befaring med vedtatte skattetakster. Selve

dataanalysen knyttet til sammenstillelsen av

takstforslag med vedtatte takster og

klagebehandlingen av eneboliger med høy

standard vurderes til å ha lav

gjennomføringsrisiko.

Intervjuer skal passe for alle parter. Dersom

gjennomføring av intervjuer ikke lar seg

gjennomføre innen rimelig tid, kan prosjektet

forsinkes.

For at data skal kunne benyttes i rapporten

må de verifiseres av intervjuobjektene. Det er

derfor en forutsetning for å opprettholde god

fremdrift at dette skjer innen fastsatte frister.

Noen ganger sendes faktadelen av rapporten

til verifisering hos revidert enhet. Revisjonen

er avhengig av svar innen fristen.

Ferdigstillelse av endelig rapport er avhengig

av svar fra rådmannen innen avtalt frist.

2
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ROMERIKE REVISJON IKS

Ut fra planen har revisjonen beregnet et tidsforbruk på inntil 350 timer til dette prosjektet.

Kontrollutvalget vil bli holdt orientert om fremdriften og vil få beskjed i møter eller skriftlig

dersom det skulle oppstå forsinkelser som kan gå ut over fristen for levering av endelig

rapport. Det settes da en ny frist for leveransen.

1.5 Revisors uavhengighet

Undersøkelsen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisor Lars—Ivar Nysterud. Prosjektleder er

Øyvind Nordbrønd Grøndahl. Revisjonen har  i  forbindelse med prosjektplanleggingen vurdert

at prosjektleder og forvaltningsrevisor fyller kravet til en uavhengig og objektiv undersøkelse.

Den enkeltes uavhengighet vil også bli vurdert løpende gjennom hele prosjektperioden.

Jessheim, 27142017

[li' I”,  J  . i-..,” 4 . ,X .1 ,]  V  ., . .. «Lu f ) /
‘O‘édny Ruud Nordvik " Øyvind N. Grøndahl
avdelingsleder forvaltningsrevisjon prosjektleder

3
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Arkivsak-dok. 15/00270-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om saker som ellers ikke står på dagsorden. 
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Arkivsak-dok. 16/00033-22 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 2017 
2. Oversikt over behandlede saker 2017 
3. Skatteinngang mars 2017 
4. Selskapskontroll 2017 – bestilling fra kontrollutvalgene, brev fra RRi 4.4.2017 
5. Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2017 
6. Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner, veileder fra KMD revidert 

april 2017 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 28.4 . 2017

Oversikt over saker til behandling 2017
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

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

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.
Plan for fremtidige møter

6 . f ebruar
Kl. 8

Orientering om effekt av IKT - investeringer, ref Plan for
forvaltn ingerevisjon. epost 16.11 og 30.11

Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

Års rapport 2016 .

Samlesak om selskapskontroll.

Orientering fra revisjonen
Drøfte bestilling av etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak
38/16) vår 2017.
Henvendelse til kontrollutvalget – revisors rapport – utsatt fra forrige
møte

Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs - sekreta riat
IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (FIKS)

13 . mars
Kl. 8

Stillverksveien
ressursenter

Oppfølging av tilsyn på samhandling Rapport fra tilsyn med
samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
Skedsmo kommune 2015 , se sak 18/16. Orientering fra rådmannen
knyttet til tilsyn et Per Gjertsen kommer kl. 08 00
Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

Kontrolrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Skedsmo kommune.
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen internkontroll. Delleveranse
1, overordnet perspektiv (sak 71/16).

Orientering fra revisjonen
Orientering om Stillverksveien og omvisning – se epost fra
Hammerhaug
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 28.4 . 2017

Møte Saker

3. april
kl 08

Orientering om kommunens informasjon til innbyggere på Holt/
Vestvollen. Bestilt i epost 15.3
Kommunesammenslåing – orientering fra rådmannen

Kontrollutvalgets oppgaver ved kommuesammenslåing

Forvaltningsrevisjon E - skatt ca kl 9 – 9.30

Referater

Orientering fra revisjonen inklusiv Revidert fremdriftsplan FR
internkontroll, sak 16/17

Eventuelt.

8 . mai
Kl. 8

Orientering om resul t ater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 .

Innstille på valg av revisor til fellesnemd.

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til
behandling i neste møte .

P rosjektplan for undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt (sak
25/17)

Referater

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2016 .

Orientering fra revisjonen
Eventuelt.

19 . juni
Kl. 8

Barnevern sten

Instituttveien på
Kjeller

Orientering om 1. tertialrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporte n Tilpasset opplæring i
Skedsmo, sak 12/16. samt orientering om oppfølging av FM tilsyn på
Stav skole, sak 18/17

Bestillingsdialog kvalitet i eldreomsorgen

Reglement for kontrollutvalget
Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

Orientering fra revisjonen
Referatsaker
Orientering fra barnevernet hos barneverntjenesten

4.september

Kl. 16

Buds jett f or kontroll og tilsyn 2017 .
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Rapportering fra RRI på ressurser
Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike
krisesenter I KS
Orientering fra revisjonen
Referater

Rapport til FM ifm Brånåsen avfallsdeponi (sak 22/17)
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 28.4 . 2017

Møte Saker

9 . o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Revidere Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 .
Orientering fra revisjonen
Eventuelt

27 . november

Kl. 16

Oppfølgingsundersøkelse FR eiendomsskatt

Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.
Orientering fra revisjonen

Referater.

12. desember

Kl. 16

Orientering fra revisjonen

Referater.
Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Ikke berammet Plan for forvaltningsrevisjon av Romerike krisesenter IKS

Plan for forvaltningsrevisjon av Standveien 1 AS.

Etter - revisjon forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning,
eiendom sstrategi, drift og vedlikehold. Bestilt i sak 6/17.

2018 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet

Effekt av IKT investeringer sak 3/17 vil bli vurdert ifm bestilling av FR
del 2 internkontroll
Virksomhetsbesøk på Tjenestekontoret
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

6.2.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 
godkjennes. 

     

 2/17 Orientering fra rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 3/17 
Orientering om effekt av IKT-
investeringer 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og vil vurdere temaet i forbindelse 
med bestilling av del 2 på forvaltningsrevisjon på 
internkontroll. 

     

 4/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 
13  

Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens 
håndtering av de problemstillinger som er reist i 
henvendelsen, og de vurderinger som 
kommunen har lagt til grunn i denne 
forbindelse. Utvalget går ikke videre med saken. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 5/17 

Felles sak for alle 
kontrollutvalg på Romerike 
om plan for selskapskontroll 
2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
tidsplanen for arbeidet med 
selskapskontroll, og gir sekretariatet 
fullmakt til å koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget 
ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake 
med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen.  

3. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Strandveien 1. Kontrollutvalget ber 
Romerike Revisjon IKS komme tilbake med 
en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 6/17 
Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 

KontrollutvalgKontrollutvalget bestiller en etter-
revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i hvilken 
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 7/17 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 
vedtas med de endringer som kom frem i møtet 
og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til orientering. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
17/35 

  

 9/17 

Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike kontrollutvalgs-
sekretariat IKS (ROKUS) og 
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Skedsmo støtter 
sammenslåingen med de forutsetninger som 
ligger til grunn i utredingen. Utvalget ønsker ikke 
å legge føringer for lokaliseringen så fremt det 
ikke fører til økte kostnader. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 10/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 11/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.3.17 12/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 
godkjennes. 
 

     

 13/17 

Oppfølging av tilsyn med 
samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 
2015 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 14/17 
Årlig orientering om 
kommunens system for og 
behandling av varsling 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 15/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

 

     

 16/17 
Forvaltningsrevisjon 
internkontroll - prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Skedsmo kommune, 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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på delleveranse 1, overordnet 
internkontroll 

delleveranse 1, overordnet internkontroll i 
henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake 
til møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan 
med sikte på tidligere leveranse. 
 

 17/17 Orientering fra revisor Saken tas til orientering.      

 18/17 Referater  

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om 
kommunens oppfølging etter Fylkesmannens 
tilsyn med Stav skole i forbindelse med utvalgets 
oppfølging i juni 2017 av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset 
opplæring i Skedsmo.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 19/17 Eventuelt  

Kontrollutvalget ønsker å få kopi av 
informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget 
informasjon om hvilke rutiner kommunen har i 
forhold til slike saker, og hvordan man har 
oppfylt den så lang. Dette legges frem som egen 
sak i neste møte.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 20/17 
Orientering - Stillverksveien 
ressurssenter 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

3.4.2017 21/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 
godkjennes.  

     

 22/17 
Orientering om kommunens 
informasjon til innbyggere på 
Holt/ Vestvollen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 23/17 
Status for det administrative 
arbeidet i forbindelse med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 24/17 
Kontrollutvalgets oppgaver 
ved kommunesammenslåing 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 
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 25/17 
Forvaltningsrevisjon 
eiendomsskatt  

1. Kontrollutvalget utsetter behandlingen av 
rapporten i påvente av ytterligere 
undersøkelser. 

2. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av  

 hvilken praksis som ble lagt til grunn for 
fastsettelse av takst i sakkyndig nemd.  

 kommunens besiktigelse av eiendom  

 kommunens behandling av boliger med 
høy standard 

3. Revisjonen legger frem en prosjektplan til 
neste møte. 

 

     

 26/17 Orientering fra revisor  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 27/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 28/17 Eventuelt 
Sak om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til 
behandling i neste møte 
 

     

       ok 

 
 
  



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Skatt 03-17

 
Nedre Romerike kemnerkontor    mars 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 85 873 129 83 131 000 81 621 762 150 379 436 145 603 000 137 368 466 

Avvik i kroner   2 742 129 4 251 367   4 776 436 13 010 970 

Avvik i prosent   3,3% 5,2%   3,3 % 9,5 % 

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

Skatteinngang 56 422 522 55 745 000 53 194 621 98 720 667 97 637 000 90 782 951 

Avvik i kroner   677 522 3 227 901   1 083 667 7 937 716 

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

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

Skatteinngang 122 898 432 120 696 000 117 515 694 222 918 478 211 396 000 199 572 411 

Avvik i kroner   2 202 432 5 382 738   11 522 478 23 346 067 

Avvik i prosent   1,8 % 4,6 %   5,5 % 11,7 % 

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

Skatteinngang 268 882 156 262 254 000 254 130 916 470 610 831 459 333 000 434 636 032 

Avvik i kroner   6 628 156 14 751 240   11 277 831   35 974 799 

Avvik i prosent   2,5 % 5,8 %   2,5% 8,3 % 

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

Skatteinngang 85 066 187 83 249 000 80 436 719 150 863 880 148 944 000 140 429 968 

Avvik i kroner   1 817 187 4 629 468   1 919 880 10 433 912 

Avvik i prosent   2,2 % 5,8 %   1,3 % 7,4 % 

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

Skatteinngang 59 152 128 61 643 000 59 931 430 105 353 000 107 967 000 101 042 292 

Avvik i kroner   -2 490 872 -779 302   -2 614 000 4 310 708 

Avvik i prosent   -4,0 -1,3 %   -2,4 % 4,3 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 65 11 699 170 5 222 095 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 131 942 646 286 750 000 -103 714 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 71 141 68 833  15 084  14 016 419 575 6 467  4 987 
Fet 43 544 40 817  13 120 12 812  249  3  4 402 4 164 
Nittedal 64 212  60 216 59 553  58 377  199  330 9 555  8 760 
Skedsmo 25 540 30 505  247 626  228 825  884  778  18 301  15 950  
Sørum 56 306  54 402  27 965 25 724 213 67 7 996  7 221 
Aurskog H 38 597 39 789  20 436 19 751 44  292  5 962 5 948 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 15,2  -27,1  29,7  
Fet 5,6  5,7  
Nittedal 4,3  -39,7  9,1  
Skedsmo 5,3 13,6  14,7 
Sørum 5,2  217,9  10,7  
Aurskog H -0,8 -84,9  0,2  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,3 94,1 99,9 99,1     99,6 

0228 Rælingen 96,7 92,7 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,1 92,7 99,9 99,8 98,4 

0226 Sørum 97,5 93,2 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 97,9 93,7 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 95,8 89,8 99,8 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       96,7 %     92,7 %     99,9 %     99,7 %      98,5 % 

0229 Enebakk 97,5 92,6 99,7 99,4 98,6 

0230 Lørenskog 95,5 88,8 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,5 90,3 99,8 99,6 98,5 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 
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www.romerike revisjon.no Romerike revisjon IKS
Ringveien 4 , 2050 Jessheim

Telefon: 66 10 69 00
p ostmottak @romerike revisjon.no

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

Selskapskontroll 2017 – bestilling fra kontrollutvalgene

Viser til e - post av 20.0 3 .2017 med bestilling av selskapskontroller 2017, der dere ber om en
tilbakemelding på leveringsdato på de ulike bestillingene. Nedenfor følger et forslag til prioritering
og levering av all e bestillingene:

ORBIT arena AS - eierskapskontroll (begrenset) – levering av rapport uke 32 .

Strandveien 2 AS – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – plan leveres ROKUS
24 . 5 . 2017 (fremdriftsplan og dato for levering av rapporten vil fremgå av plane n)

Romerike krisesenter I KS – plan leveres ROKUS 25.8.2017(fremdriftsplan og dato for
levering av rapporten vil fremgå av planen)

Vi legger opp til å starte forvaltningsrevisjonsprosjektene så fort første utvalg har behandlet
planene for forvaltningsrevisjone ne. Skulle det komme endringer i planene fra et av utvalgene etter
oppstart av prosjektet , må vi forbehold e oss retten til eventuelt å revidere fremdriften og
leveringsdato av rapportene.

Med vennlig hilsen

Oddny Ruud Nordvik
avdelingsleder forvalt ningsrevisjon og selskapskontroll
sign

Romerike kontrollutvalgssekretariat I KS

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Direkte nr: Sted: Dato:

[xxx] 117/17 / selks ktr ORN 97574240 Jessheim 04.04.2017
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1 . Om planen

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommunelo ven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med ko mmunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet som forventer s tyrking av samordning - og koordinering av

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershu s er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Pl anen

skal gi en oversikt over hva og hvem de s entrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.

«Samordningen
skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
over siktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  

 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus FNT: Felles nasjonalt tilsyn L OT: Landsomfattende tilsyn

Sotjl.: Sosialtjenesteloven

3.1 Akershus Fylkeskommune:

Tidspunkt 2017 FMOA

1.Halvår

2.Halvår UTD.: Fagopplæring
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3.2 Akershus kommu ner:

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Asker

1.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Etikk, etiske retningslinjer

IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og
internkotroll

2.Halvår Utvalgte sykehjem

Vannverk

Aurskog -

Høland

1.Halvår Arkivarbeid Tidligfase i utbyggingsprosjekter

2.Halvår UTD: FNT Fastlegeordningen

Bærum

1.Halvår Arkivarbeid Systemtilsyn,
parkering

Samhandlingsreformen

Godt arbeidsmiljø i barnehagene?

Kan byggesaksbehandlinge n effektiviseres?

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem

Vannverk

Oppleves hjemmehjelpen som godt
organisert?

Brukerstyrt personlig assistent

Er vedlikeholdet i samsvar m ed inngåtte
kontrakter?
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Eg enkontrollen

Eidsvoll

1.Halvår UTD: FNT Folkehelse

2.Halvår Helseinstitusjon -
Sykehjem

Enebakk

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

UTD: Drift av
forsterket
avdeling - ytre
Enebakk Skole

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Tilsyn
høydebasseng

Selvkost og gebyrberegninger

2.Halvår Internkontroll

Fet

1.Halvår

2.Halvår Kommunebesøk Byggesaksbehandling
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Frogn

1.Halvår HEL : LOT IKT

2.Halvår Etikk og habilitet

Gjerdrum

1.Halvår Folkehelsearbeidet

2.Halvår

Hurdal

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

2 .Halvår Økonomistyring/offentlig anska ffelser
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Lørenskog

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

BERED:
Kommunens

utøvelse av
tilsynsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsforvaltning

2.Halvår L AND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Barnevernet

Nannestad

1.Halvår Barnevernet

2.Halvår

Nes

1.Halvår SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Forebyggende arbeid overfor barn og unge

2.Halvår Hvam
videregående
skole

Vannverk
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Kommune Tidspunkt
2 017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Nesodden

1.Halvår BHG.:
Kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Tilsyn
høydebasseng

Systemtilsyn,
parkering

Barn og ungdoms psykiske helse

2.Halvår Kvalitet i sykehjemstilbudet

Nittedal

1 .Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse
(selvkost)

Oppegård

1.Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Rådma nnens vedtaksoppfølging

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Internkontroll barnehager

Rælingen

1.Halvår Sykefraværsarbeidet

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Systemtilsyn,
parkering
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Skedsmo

1.Halvår HEL.: LOT

SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsskatt

Internkontroll

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Eldreomsor g

Ski

1.Halvår UTD.: FNT Tilsy n
høydebasseng

Solborg bo - og
aktiviseringssenter

Langhus bo - og
servicesenter avd.
boliger

Finstadtunet
Ahus avd. Ski
sykehus

Nordby eldresenter

Moer sykehjem

Kommunens eiendomsforvaltning

2.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Byutv ikling

Innkjøp
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Sørum

1.Halvår UTD.: FNT Offentlig anskaffelser

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet

Mobbing

Ullensaker

1.Halvår SOS.:
Sotjl . §18 - 20

MILJØ: Tilsyn
med ny
utslippstillatelse

Skolehelsetjenesten

2.Halvår

Vestby

1.Halvår Tilsyn
høydebasseng

Samhandlings - reformen

2.Halvår HEL.: Bruk av
tvang overfor
psykisk
utviklingshemm
ede + LOT

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Ås

1.Halv år UTD .: FNT Tilsyn
høydebasseng

Granås sykehjem
Follo Omsorg

Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet

2.Halvår Ås dementsenter

Ås eldresenter/
Ås seniorsenter

Systemtilsyn,
parkering

Internkontroll
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3.3  Oslo kommune 

Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 

- Bjørnerud 
rehabiliteringssenter 

- Bygdøy 
rehabiliteringssenter  

- Fredensborgveien 
bosenter 

- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 

 

Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 

Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Drift og vedlikehold av kommunens veinett 

 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 

 

Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 

 

Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 

 

Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger 

 

Eierskapskontroll Oslo Business Region 

 

Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 
Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 

- 5 KAD 
- Legevakta 

 

Utvalgte sykehjem 

 

Vannverk 

 

Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Lærertimer og resultater i grunnskolen 

 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 

 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 

 

Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 

  

Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Alna

1.Halvår BHG.:
Kommunen som
tilsyns -
Myndighet

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

NAV kommune/ stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Bjerke

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten k jøper
hjelpetiltak
(oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

Kvalitet i barnehage

Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke

2.Halvår

Frogner

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjen ester

Boliger PU/ psyk 13

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende
eldre
(oppfølgingsundersøkelse)

Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår HEL .: LOT
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Gamle Oslo

1.Halvår Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår

Grorud

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

Grüne rløkka

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Nordre Aker

1.Halvår Nav kommun e/stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Nordstrand

1.Halvår Bydelsbarnevern

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Sagene

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjenester

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

St.
Hanshaugen

1.Halvår

2.Halvår

Stovner

1.Halvår Kvalitet i barnehage

2.Halvår

Søndre
Nord strand

1.Halvår BHG.: kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

2. Halvår

Ullern

1.Halvår HEL.:
Bruk av tvang
overfor psykisk
utviklingshemmede
+ LOT

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Vestre Ak er

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HEL .: LOT Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger

Østensjø

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HE L .: LOT
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 

 

 



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

Formelle rammer og erfaringer fra tidligere sammenslåinger

Veileder

Etablering av nye kommuner og 
fylkeskommuner

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

1 

 

Revidert april 2017   



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

2 

 

Innhold 
1 Innledning ............................................................................................................ 4 

2 Milepæler og prosess i kommune- og regionreformen ......................................... 5 

3 Vedtak om sammenslåing ................................................................................... 7 

3.1 Forberedelser fram til nasjonalt vedtak om sammenslåing ............................ 7 

3.2 Prosess og vedtak i kommunestyrene og fylkestingene  
–inndelingsloven § 25 ..................................................................................... 7 

3.2.1 Felles kommunestyre- og fylkestingsmøte .............................................. 7 

3.2.2 Navn på den nye kommunen og det nye fylket (a) .................................. 8 

3.2.3 Antallet medlemmer i det nye kommunestyret/fylkestinget (b) ................. 8 

3.2.4 Forberedelser til valg 2019 ..................................................................... 9 

3.2.5 Oppretting av fellesnemnd og andre fellesorgan,  
samt revisjonsordning for fellesnemndas virksomhet (c, d og e) ............. 9 

3.2.6 Andre saker som kan diskuteres i felles kommunestyremøte ................ 10 

3.2.7 Fastsetting av enighet og oversendelse til  
fylkesmannen/departementet ................................................................ 10 

3.2.8 Unntak fra felles kommunestyremøte og fylkestingsmøte ..................... 10 

4 Gjennomføring og organisering av sammenslåingen ......................................... 11 

4.1 Mål for gjennomføring ................................................................................. 11 

4.2 Organisering av sammenslåingen ............................................................... 11 

4.3 Fellesnemnda ............................................................................................. 12 

4.3.1 Arbeidsutvalg ........................................................................................ 13 

4.3.2 Partssammensatt utvalg (PSU) ............................................................. 13 

4.4 Administrativ styring .................................................................................... 14 

4.4.1 Prosjektleder ......................................................................................... 14 

4.4.2 Delprosjekt ............................................................................................ 16 

4.4.3 Prosjektstyring ...................................................................................... 17 

5 Ansatte – arbeidsgiveransvar ............................................................................ 20 

5.1 Formelle krav – virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljøloven ...................... 21 

5.2 Arbeidsgiverpolitikk ..................................................................................... 21 

5.3 Omstillingsavtale ......................................................................................... 21 

5.4 Overtallighet og innplassering ..................................................................... 23 

5.5 Involvering og medvirkning .......................................................................... 23 

5.6 Informasjon til ansatte ................................................................................. 23 

5.7 Kulturbygging blant ansatte ......................................................................... 24 



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

3 

 

6 Innbyggerne ...................................................................................................... 24 

6.1 Informasjon ................................................................................................. 24 

6.2 Identitet og kultur ......................................................................................... 25 

7  Særskilte tema å være oppmerksom på i etableringen av ny kommune og    
fylkeskommune.................................................................................................. 26 

7.1 Organisasjonsmodell i ny kommune/fylkeskommune .................................. 26 

7.2 Utvkling av lokaldemokratiet ........................................................................ 26 

7.3 Interkommunalt samarbeid – oppsigelse, oppløsning, videreføring ............. 27 

7.4 Anskaffelser ................................................................................................ 28 

7.5 Samkjøring av IKT-systemer ....................................................................... 29 

7.6 Arkiv ............................................................................................................ 30 

7.7 Om kommunal planstrategi.......................................................................... 31 

7.8 Forholdet til statlige felleskomponenter ....................................................... 31 

7.9 Informasjon til berørte interesser ................................................................. 32 

8 Konstituering av nytt kommunestyre og fylkesting (§ 27) ................................... 32 

9 Økonomireglene i kommuneloven og sammenslåing av  
kommuner/fylkeskommuner ............................................................................... 32 

9.1 Årsbudsjett, årsregnskap og økonomiplan ................................................... 32 

9.2 Overgang til ny kommune/fylkeskommune .................................................. 32 

10 20 anbefalinger om gode grep på veien til ny kommune ................................. 34 

Den nye kommunen .......................................................................................... 34 

Prosjektorganisering .......................................................................................... 34 

Ansatte – arbeidsgiveransvar ............................................................................ 35 

Økonomi og systemer ........................................................................................ 36 

Innbyggere ........................................................................................................ 36 

 

 

  



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

4 

 

1 Innledning 
Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst 
prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.  

Kommunesammenslåingsprosessene som er gjennomført i nyere tid, har alle vært 
forskjellige når det gjelder innretning, omfang og tidsbruk. Sammenslåinger vil være 
forskjellige som følge av ulik befolkningsstørrelse, ulike mål for organisatoriske endringer, 
tiden som er avsatt til å gjennomføre en slik prosess, og andre forhold. Samtidig er det en 
del som er felles for alle. Departementet skisserer i denne veilederen rammene 
sammenslåingene skal skje innenfor, samt viser erfaringer og eksempler fra tidligere 
sammenslåinger om hvordan man kan organisere prosessen lokalt. 

De formelle rammene som skisseres i veilederen vil også i all hovedsak gjelde ved 
sammenslåing av fylkeskommuner. Råd og tips basert på erfaringer fra tidligere 
sammenslåinger er hentet fra evalueringer av kommunesammenslåinger Det er ingen 
evaluerte fylkessammenslåinger å hente erfaringer fra, men fylkeskommuner som skal slå 
seg sammen vil også kunne hente inspirasjon fra erfaringer som kommuner har gjort seg. 

Sammenslåingene i kommune- og regionreformen vedtas av Stortinget i juni 2017. Deretter 
vil departementet utarbeide kongelige resolusjoner for bl.a. å fastsette navn på kommunene 
og gjøre eventuelle unntak fra lov som er nødvendig for å gjennomføre sammesnlåing av 
kommuner og fylkeskommuner. For å fastsette navn på nye fylkeskommuner vil det fremmes 
en proposisjon til Stortinget med forslag om endring av Lov om forandring av rikets 
inddelingsnavn. 

Veilederen er revidert og består av det som tidligere var to ulike dokumenter. Veilederen 
omhandler forberedende fase, dvs. perioden frem til nasjonalt vedtak er fattet av Stortinget, 
og gjennomføringsfasen, fra nasjonalt vedtak og fram til ikrafttredelse.   

Som grunnlag for arbeidet med å samle rådene i denne veilederen har Telemarksforsking, i 
samarbeid med Deloitte, utarbeidet rapporten Gode grep på veien til ny kommune, på 
oppdrag fra KMD. I arbeidet med rapporten har de undersøkt de tre siste 
kommunesammenslåingene i Norge før kommunereformen, og oppsummert andre 
evalueringer og rapporter knyttet til kommunesammenslåinger. For ytterligere inspirasjon og 
veiledning er denne rapporten tilgjengelig ved lenke bakerst i veilederen. I rapporten er det 
innhentet erfaringer fra sammenslåingene av Mosvik/Inderøy (2012), Harstad/Bjarkøy (2013) 
og prosessen med sammenslåing av Sandefjord/Andebu/Stokke (2017) mens den pågikk. I 
tillegg sammenstiller rapporten tidligere dokumenterte erfaringer fra andre 
sammenslåingsprosesser som Ølen/Vindafjord, Frei/Kristiansund, Våle/Ramnes, 
Aure/Tustna og Bodø/Skjerstad.  

Deloitte leverte på oppdrag fra KS i 2015 rapporten Arbeidsgiverpolitikk i 
kommunesammenslåinger. Denne har også vært et grunnlag for denne veilederen.  
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2 Milepæler og prosess i kommune- og regionreformen 
Prosessen med sammenslåinger går fram mot 1.1.2020. Figuren viser viktige milepæler for 
kommuner og fylkeskommuner i denne perioden.  

 

 
Bilde: Milepæler og prosess i kommune- og regionreformen 

 

Det er tre alternative løsninger for den formelle prosessen fram til og etter nasjonalt vedtak 
om sammenslåing for kommunene som nå skal slå seg sammen.  

Fylkeskommuner som skal slå seg sammen følger samme prosess som kommunene, men 
der er det departementet som innkaller til felles fylkestingsmøte, og departementet som 
eventuelt kan behandle søknad om unntak fra felles fylkesting, dersom sammenslåingen er 
basert på gjensidige vedtak i fylkestingene, og det er fattet vedtak om sakene i § 25 i 
inndelingslova.  

Nedenfor listes disse alternativene opp etter følgende kategorier:  

- De kommunene som har gjensidige vedtak og vil søke om unntak for krav om felles 
kommunestyremøte 

- De kommunene som har gjensidige vedtak som vil at Fylkesmannen innkaller til 
felles kommunestyremøte 

- De kommunene som er foreslått slått sammen på tvers av lokale vedtak 
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3 Vedtak om sammenslåing 

3.1 Forberedelser fram til nasjonalt vedtak om sammenslåing 
Den formelle prosessen med å etablere den nye kommunen/fylkeskommunen starter etter at 
det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing, og Stortinget vil våren 2017 fatte vedtak om 
både kommune- og fylkessammenslåinger. Fellesnemnda, som skal forberede og samordne 
sammenslåingen, kan ikke opprettes formelt  før det er fattet et nasjonalt vedtak om 
sammenslåingen i Stortinget.  

Der det er fattet lokale gjensidige vedtak om sammenslåing vil det være mulig å starte 
forberedelser i kommunene/fylkeskommunene, før nasjonalt vedtak fattes. Erfaring viser at 
det er nyttig å komme i gang tidlig med prosessen. Det er mye som kan planlegges og 
påbegynnes i tiden frem til den formelle prosessen er i gang. Blant annet kan 
kommunene/fylkeskommunene begynne å kartlegge praksis på ulike fagområder.  

Dersom kommunestyrene ønsker å legge oppgaver og beslutningsmyndighet til et 
utvalg/organ som skal forberede sammenslåingen, må en bruke alminnelige regler om 
interkommunalt samarbeid inntil det nasjonale vedtaket om sammenslåing er fattet og en 
kan opprette fellesnemnd med fullmakter etter inndelingsloven. 

Mosvik/Inderøy startet arbeidet med sammenslåingen umiddelbart etter at kommunestyrene 
hadde fattet vedtak i felles kommunestyremøte. Fellesnemnda hadde da funksjon som et 
slags interimsstyre framt til nasjonalt vedtak. Dette mente kommunene var viktig for å 
komme raskt i gang med prosessen.  

3.2 Prosess og vedtak i kommunestyrene og fylkestingene –
inndelingsloven § 25  

3.2.1 Felles kommunestyre- og fylkestingsmøte 
Etter at det er fattet vedtak i Stortinget vil fylkesmannen kalle inn til felles 
kommunestyremøte og departementet kalle inn til felles fylkestingsmøte (§25).  

I disse møtene skal kommunestyrene/fylkestingene drøfte punktene i inndelingsloven §25 a–
e, i tillegg til eventuelle andre viktige saker for kommunene/fylkeskommunene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inndelingslova § 25 

På slike fellesmøte skal følgjande saker drøftast: 

a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket  
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget  
c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova  
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda  
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av 

samanslåinga. 
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Hvert enkelt kommunestyre/fylkesting må gjøre vedtak om disse drøftingspunktene. Disse 
punktene er saker som angir et minimum for hva som må drøftes. Det kan også være andre 
saker som er viktige å avklare for de involverte kommunene/fylkeskommunene. De enkelte 
Kommunestyrer og fylkesting må i etterkant gjøre vedtak om punktene a) til e) og ev andre 
saker. En smidig måte å gjøre dette på, kan være å holde møtene samme dag.  

I det følgende går vi nærmere inn på disse drøftingspunktene. 

3.2.2 Navn på den nye kommunen og det nye fylket (a) 
Kommunens nye navn fastsettes i kongelig resolusjon, mens fylkeskommunens nye navn 
bestrmmes av Stortinget, jf. Kommuneloven §3.  

For fylkessammenslåingene vil det fremmes en proposisjon til Stortinget med forslag om 
endring av Lov om forandring av rikets inddelingsnavn for å fastsette navn på de nye 
fylkeskommunene. Det vil bli lagt opp til en samlet proposisjon for alle 
fylkessammenslåingene etter at det er gjennomført felles fylkestingmøter og fylkestingene 
har fattet vedtak etter § 25 a. Departementet tar sikte på å fremme en slik proposisjon 
senest våren 2018. 

I spørsmålet om navn vil det legges stor vekt på kommunenes og fylkeskommunenes egne 
ønsker.  

Departementet legger til grunn at kommuner og fylker velger unike navn, det vil si navn som 
ikke er i bruk av andre kommuner eller fylker, se rundskriv til inndelingsloven H – 10/15.  

Noen av de gamle kommunenes navn kan være historisk viktige. Kommunenavn går ikke 
nødvendigvis tapt som stedsnavn, selv om de ikke lever videre som navn på en kommune. 
Det er godt mulig at navnet, før det ble kommunenavn, var navn på et bygdelag, og at det er 
i bruk som det i dag også. Dette er noe kommunene kan vurdere ved valg av kommunenavn.  

Ved valg av navn kan det være hensiktsmessig om kommunestyret/fylkestinget vurderer 
navn som har samme form på bokmål og nynorsk. 

Når kommuner og fylkeskommuner ønsker et offisielt samisk namn, så skal samisk 
navnekonsulent og Sametinget uttale seg om valget av navn. Det er en fordel om et 
eventuelt samisk navn er avklart innen departementet utarbeider kongelig resolusjon for 
sammenslåingen.  

 På Kartverkets og Språkrådets nettsider står det mer om valg av navn. Språkrådet kan også 
gi råd om navnevalget. 

• http://kartverket.no/stedsnavn 
• www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/nye-kommunenavn 

3.2.3 Antallet medlemmer i det nye kommunestyret/fylkestinget (b)  
Minste lovlige antall medlemmer i kommunestyrer/fylkesting er knyttet til innbyggertallet. I 
kommuner med under 5000 innbyggere, må det minst være 11 medlemmer i 
kommunestyret. I fylker med under 150 000 innbyggere må det minst være 19 medlemmer i 
fylkestingene. Det er ingen regler for maksimumsstørrelsen på 
kommunestyrene/fylkestingene. Se Kommuneloven § 7. 
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3.2.4 Forberedelser til valg 2019 
Sammenslåingene som foreslås for Stortinget i kommunereformen og reigonreformen vil de 
aller fleste ha iverksetting fra 1. januar 2020. Valget i 2019 vil være valg til de nye 
kommunestyrene og fylkestingene. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger viser at partiene 
har vært bevisste på å samordne seg tidlig for å forberede og gjennomføre 
nominasjonsprosessene mot neste valg, slik at uenigheter går langs politiske skillelinjer i 
stedet for langs kommunegrensene. Partiene har også lagt vekt på å tenke representasjon 
fra hele kommunen når de har utarbeidet valglister for den nye kommunen.  

I veilederen om utvikling av lokaldemokratiet er det noen sentrale spørsmål som både 
kommunestyrer og fylkesting kan diskutere for å sikre god representasjon 

3.2.5 Oppretting av fellesnemnd og andre fellesorgan, samt revisjonsordning for 
fellesnemndas virksomhet (c, d og e)  

I felles kommunestyremøte må det også drøftes hvem som skal sitte i fellesnemnda og 
andre fellesorgan og hvilke oppgaver og fullmakter fellesnemnda skal ha. Etter 
inndelingsloven § 26 opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av 
forberedelsen av sammenslåingsprosessen. Nemnda skal velges av og blant 
kommunestyre-/fylkestingsmedlemmene. Sammensetningen bør avspeile innbyggertallet i 
de enkelte  kommuner/fylkeskommuner og det skal være minimum tre medlemmer fra hver 
av kommunene med i nemnda. Det er ikke satt noe tak for antall medlemmer. Nemnda 
velger selv leder og nestleder.  

Kommunene kan også opprette et arbeidsutvalg og fellesnemnda kan gi et slikt utvalg 
myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art.  

Til å behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og 
de ansatte, kan kommunene opprette et partssammensatt utvalg.  

Organisering av sammenslåingen blir også gjennomgått med eksempler i kap. 4. 

Kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning fellesnemndas virksomhet skal 
ha. 

• Representativitet er mer enn geografi 
• I en sammenslåingsprosess vil de politiske partiene være opptatt av geografisk 

representativitet, slik at det nye kommunestyret/fylkestinget speiler hvor 
innbyggerne bor. Det er også viktig å diskutere den lokalpolitiske 
representasjonen generelt.  

Spørsmål partiene kan stille seg: 
o Hvordan er sosial representativitet ivaretatt med tanke på kjønn, alder, 

etnisitet, yrkesbakgrunn, bosted? 
o Vil oppfatningen av hva som er god representativitet endre seg med den 

nye kommunen? 
o Hvordan kan rekrutterings- og nominasjonsarbeidet bidra til god 

representativitet? 
o Er det behov for å se på partienes organisering, arbeidsform og praksis? 
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3.2.6 Andre saker som kan diskuteres i felles kommunestyremøte 
I tillegg til sakene nevnt i inndelingsloven § 25, bør kommunene også drøfte og bli enige om 
saker som det er nødvendig å gjøre unntak fra i lovverket for å gjennomføre 
sammenslåingen. Inndelingsloven gir Kongen fullmakt til å gi unntak fra lover og forskrifter 
ved kommunesammenslåing, jf. § 17.  

Eksempler på unntak fra lovverket er gjennomføring av valg (valglova) og harmonisering av 
regler for eiendomsskatt (Eigedomsskattelova) og kommunal deltakelse i ulike råd og 
organer. Dette er også saker som må inkluderes i kongelig resolusjon, dersom det 
forutsetter unntak fra lov eller forskrift. 

3.2.7 Fastsetting av enighet og oversendelse til fylkesmannen/departementet 
Kommunestyrenes vedtak sendes departementet via fylkesmannen. Fylkestingenes vedtak 
sendes direkte til departementet med kopi til fylkesmannen.  

3.2.8 Unntak fra felles kommunestyremøte og fylkestingsmøte 
Departementet kan gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyre- og fylkestingsmøte når 
alle de nødvendige vedtakene (a-d) er gjort i kommunestyrene/fylkestingene. Når det gjelder 
unntak fra felles kommunestyremøte har departementet delegert dispensasjonsmyndigheten 
til fylkesmennene. Om en ønsker unntak fra lovkravet, må kommunen/fylkeskommune søke 
fylkesmannen/departementet om dette oggi en orientering om vedtakene for å kunne 
vurdere om vedtakene er tilstrekkelige. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om unntak 
før Stortingets behandling av proposisjonen i juni, men godkjennelse av unntaket kan først 
gis etter Stortingets behandling.    

Det kan ikke gis unntak om krav om felles kommunestyremøte/fylkestingsmøte der det er 
fattet vedtak om sammenslåing på tvers av lokale vedtak i minst en av 
kommunene/fylkeskommunene. 
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4 Gjennomføring og organisering av sammenslåingen 
Å slå sammen to eller flere kommuner/fylkeskommuner er en stor oppgave. Erfaringer fra 
tidligere kommunesammenslåinger har vist at god prosjektorganisering og god 
prosjektledelse er avgjørende for hvor godt en kommer ut av en slik prosess, og hvor raskt 
og i hvilken grad den nye kommunen kan realisere potensielle gevinster som følge av en 
sammenslåing. 

4.1 Mål for gjennomføring 
Mange kommuner vil ha vedtatt en intensjonsavtale som grunnlag for vedtak om 
sammenslåing. De som ikke har en intensjonsavtale på plass, kan ha fordel av å diskutere 
noen viktige mål for sammenslåingen før kommunestyrene har felles kommunestyremøte og 
gjør vedtak etter inndelingsloven § 25. Jo tydeligere både den politiske og administrative 
ledelsen er på hva en ønsker å oppnå som ny kommune/fylkeskommune, desto bedre er 
grunnlaget for en god prosess.  

− For kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord ble viktige mål, politisk organisering 
og organisering av blant annet tjenestetilbudet avklart gjennom forhandlingsutvalgets 
utredning.  

− Lardal og Larviks politiske plattform for ny kommune. 
Politikerne bør tidlig avveie hvor mye en vil omstille og bygge nytt i en 
sammenslåingsprosess. Mange kommuner/fylkeskommuner vil se dette som en mulighet til 
innovasjon og fornyelse. Uansett ambisjonsnivå vil det være komplekse og krevende 
prosesser for å få på plass en ny organisasjon ved iverksettingstidspunktet, samtidig som en 
skal ivareta den ordinære driften.  

4.2 Organisering av sammenslåingen  
En sammenslåing setter krav til lederes evner til å organisere og lede prosessen på en 
strukturert måte, håndtere endrings- og omstillingsarbeid og legge til rette for en god 
integrasjon mellom kommunene/fylkeskommunene som organisasjoner. 

Viktige spørsmål ved planlegging av organiseringen er: 

− Hvordan bør sammenslåingen organiseres? 
− Hvordan skal utvalg og grupper ledes og sammensettes, og hva slags mandat og 

myndighet skal de ha? 
− Hvordan sikre tydelige beslutningslinjer? 
− Hvilke ressurser trengs til prosjektledelse og oppfølging? 
− Hvilke krav stilles til prosjektlederrollen? 
− Hvilke samhandlingsrutiner og systemer for informasjonsutveksling er det behov for? 
Det er få formelle krav til hvordan en sammenslåing skal gjennomføres. Det er generelt en 
fordel å ha en tydelig rollefordeling mellom politisk og administrativt nivå i 
gjennomføringsfasen. Klare mandater og fullmakter til fellesnemnda, partssammensatte 
utvalg, arbeidsutvalg, prosjektleder og arbeidsgrupper er erfaringsmessig viktig for å få til en 
klar politisk styring og en effektiv og god prosess. 
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B ilde: Prosjektorganisering Ølen og Vindafjord

4.3 F ellesnemnda
Fellesnemnda er helt sentral i gjennomføringen av sammenslåingen. Sammensetningen av
fellesnemnda varierer mellom de ulike sammenslåingene. I noen sammenslåinger har
fellesnemda i stor grad beståt t av formannskapene i kommunene, f.eks. Ølen/Vindafjord,
Mosvik/Inderøy og Harstad/Bjarkøy.

I arbeidet med nye Sandefjord erfarte kommunene at en fellesnemnd på 17 personer er
ganske stor, og at det er behov for mindre organ i saker som haster. Det ble de rfor etablert
organ som arbeidsutvalg og ansettelsesutvalg.

I Nord - og Sør - Trøndelag er fellesnemnda sammensatt av begge fylkestingene.

Fellesnemndas fullmakter
Fellesnemndas fullmakter skal drøftes i felles kommunestyremøte /fylkestingsmøte .
Erfaringene t ilsier at fellesnemnda bør ha klare og vide fullmakter fra kommunestyrene for å
sikre god politisk styring og en mest mulig effektiv sammenslåingsprosess. Mer begrensede
fullmakter vil medføre at kommunestyrene må fatte likelydende vedtak for å ta viktige
avgjørelser, noe som kan gjøre prosessen mer krevende og kanskje gi mindre optimale
løsninger.

Arbeidsoppgaver og fullmakter for fellesnemnda skal fastsettes i et reglement som må
vedtas i alle kommunestyrene /fylkestingene . Fellesnemnda skal ta hånd om det
forberedende arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at
sammenslåingen er iverksatt. Utover dette er det opp til kommunestyrene /fylkestingene å
avgjøre hvilke oppgaver og hvor store fullmakter de ønsker å gi nemnda. Fe llesnemda vil
også ha behov for å delegere myndighet til underliggende organer.

Fellesnemnda kan få fullmakt til å ansette personale i den nye kommunen. Dette gjelder
også for ansettelse av administrasjonssjef og revisor. Hvis kommunestyrene/fylkestingene
gir fellesnemnda fullmakter til å ansette personale, er det fellesnemnda som har
arbeidsgiveransvaret for personalet som ansettes.

Ansettelse av revisor skjer på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene i den enkelte
kommune/fylkeskommune.
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Norge kommunerevisorbund har utarbeidet en sjekkliste for arbeidet i kommunereformen, 
Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat. 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid 
om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor.  

− Oppgaver og fullmakter Sandefjord, Andebu og Stokke ga fellesnemnda og det 
partssammensatte utvalget, og hvordan de er sammensatt. 

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret/fylkestinget er 
konstituert. 

Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet over driften i de eksisterende 
kommunene/fylkeskommunene. Det er kommunestyrene/fylkestingene i de enkelte 
kommunene/fylkeskommunene som er ansvarlige for den løpende driften hos disse inntil 
sammenslåingen trer i kraft. 

4.3.1 Arbeidsutvalg 
Inndelingslova åpner for at fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak 
i enkeltsaker, eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Arbeidsutvalget har som 
oppgave å behandle saker før de legges fram for fellesnemda. 

Arbeidsutvalget kan videre ha ansvar for mer løpende koordinering av politiske og 
administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen 
av den nye kommunen. Fellesnemnda avgjør hvor store fullmakter arbeidsutvalget skal ha. I 
Sandefjord-prosessen valgte kommunene å sette ned et arbeidsutvalg bestående av sju 
medlemmer. Arbeidsutvalget hadde der som hovedoppgave å fastsette agendaen for 
fellesnemndas møter. I Mosvik/Inderøy behandlet arbeidsutvalget saker før de ble lagt fram 
for fellesnemnda og hadde videre ansvar for mer løpende koordinering av politiske og 
administrative prosesser for å sikre framdrift i prosessen. 

4.3.2 Partssammensatt utvalg (PSU) 
Det står i inndelingslova at kommunene kan opprette et felles partssammensatt utvalg etter 
kommuneloven § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Mange har i tillegg til dette opprettet 
administrativ styringsgruppe og delprosjektgrupper. Imidlertid bør ikke organisasjonen være 
for kompleks, og erfaringer viser at det bør være tydelige beslutningslinjer. 

De fleste kommuner som har slått seg sammen, har etablert et partssammensatt utvalg 
bestående av representanter fra fellesnemnda og tillitsvalgte.  

I nye Sandefjord-prosessen besto partssammensatt utvalg av fellesnemndas medlemmer og 
to tillitsvalgte fra hver av de tre kommunene. Partssammensatt utvalg behandlet prosessen 
for ansettelse av prosjektleder/ny rådmann og øverste administrative ledelse og hvordan 
tillitsvalgte skal inkluderes på en god måte. Utvalget behandlet saker som gjelder forholdet 
mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget ga uttalelse i saker 
som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse 
med kommunesammenslåingen. 
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For å bedre grenseoppgangen mellom partssammensatt utvalg og fellesnemnda i nye 
Sandefjord, slik at ikke de samme sakene ble behandlet to ganger, vedtok fellesnemnda i 
januar 2016 at saker som forelegges PSU skulle skulle begrenses til følgende saker:  

− Overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk (blant annet 
omstillingsdokument)  

− Overordnede personalstrategier 
− Arbeidsreglement 
− Overordnede personalpolitiske retningslinjer  
− Plansaker som omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som 

eksempel på plan- og strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS.  

 

 
Bilde: Organisering av arbeidet med etablering av nye Sandefjord kommune 

4.4 Administrativ styring  

4.4.1 Prosjektleder 
Erfaring tilsier at det er nødvendig å ha en prosjektleder som kan planlegge, administrere og 
drive fram sammenslåingsprosessen. Deloitte (2015) viser i sin gjennomgang at det er en 
fordel om prosjektleder har bred erfaring fra kommunal sektor og større 
omstillingsprosesser. I noen prosesser er det lagt vekt på å rekruttere prosjektleder utenfra, 
mens andre har brukt kompetanse i egen organisasjon. Hva som er den beste løsningen kan 
variere i de ulike tilfellene, men det er viktig å finne en løsning som alle kommunene i 
prosessen har størst mulig tillit til. 

I Mosvik/Inderøy var det rådmannen i Inderøy som var prosjektleder, mens plan- og 
utviklingssjef i Mosvik var prosjektmedarbeider. Til sammen hadde disse god kjennskap til 
de kommunale organisasjonene, noe som bidro til å lette gjennomføringen av 
sammenslåingen.  

Ofte har prosjektlederen også vært ansatt som den framtidige rådmannen i den nye 
kommunen. Fordelen med en slik løsning er at prosjektleder får være med og utforme 
organisasjonen hun eller han senere skal lede. Det vil høyst sannsynlig være en del 
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oppgaver knyttet til sammenslåingsprosessen som krever videre oppfølging etter at 
sammenslåingen er gjennomført. Kontinuitet i ledelsen kan da være med på å sikre en best 
mulig overgang til den nye kommunen. Med en slik løsning er det viktig at det er klarhet 
rundt forholdet til de eksisterende rådmennene. Erfaringer fra sammenslåingen 
Ølen/Vindafjord viser at til tross for klar ansvarsfordeling mellom prosjektlederen og 
rådmennene i de to kommunene, kan det være problematisk å forholde seg til «tre 
rådmenn» og det kan oppstå lojalitetsproblemer. Det kan også redusere mulighetene for å 
samle ulike organisasjonskulturer, og å samkjøre og integrere kommunene. I flere av 
sammenslåingene har det vært felles rådmann og felles ledergruppe det siste året før 
sammenslåingen for å sikre god samkjøring av kommunene i den siste fasen. 

Harstad/Bjarkøy valgte å ansette en egen prosjektleder som ikke skulle bli rådmann, men 
heller arbeide tett på rådmennene. Det opplevdes som positivt underveis med en ekstern 
prosjektleder til å lede arbeidet. Det man kan tape på en slik løsning er kontinuitet og videre 
oppfølging av oppgaver når de blir lagt tilbake i linjen etter sammenslåing. 

Prosjektlederen bør ha et klart mandat og fullmakter delegert fra fellesnemnda.  

 
I nye Sandefjord-prosessen ble det i tillegg ansatt en prosjektmedarbeider som bisto 
prosjektlederen, samt en informasjonsmedarbeider i 50 prosent stilling. 

I tillegg til prosjektleder ble det etablert en hovedprosjektgruppe bestående av 11 personer 
som ble tilsatt til den nye kommunen:  

• Assisterende rådmann 
• Økonomisjef 
• Organisasjons- og HR-sjef 
• Prosjektleder for digitalisering og nye løsninger 
• Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg 

I nye Sandefjord vedtok fellesnemnda følgende myndighetsområde for prosjektlederen:  

1. Prosjektleder delegeres myndighet til å treffe beslutninger i alle saker som er 
innenfor fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger:  
a) Saker som er av prinsipiell karakter skal legges frem for fellesnemnda. Ved tvil 

om en sak er å anse som prinsipiell, avklares dette med fellesnemndas leder.  
b) Saker som fellesnemnda har vedtatt, skal avgjøres av fellesnemnda selv, av 

partssammensatt utvalg eller av folkevalgte utvalg som fellesnemda har 
opprettet.  

c) Ansettelse av den nye kommunens øverste ledelse, det vil si rådmannens 
ledergruppe, skal legges fram til folkevalgt behandling.  

d) Beslutninger med økonomiske konsekvenser må være i samsvar med 
fellesnemdas budsjettvedtak. Videre må beslutningenes økonomiske 
videreføringskonsekvenser være innenfor rammene av de tre kommunenes 
økonomiplaner.  

2. Prosjektleder gis myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for 
fellesnemnda, for partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som 
fellesnemnda har opprettet.  
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• Kommunalsjef for kultur, friluftsliv, steds- og byutvikling 
• Kommunalsjef for miljø og plansaker  
• Kommunalsjef for kunnskap og oppvekst 
• Kommunalsjef for næringsutvikling og eiendomsforvaltning  
• En tillitsvalgt   

 

I tillegg møtte informasjonsmedarbeideren fast i gruppa. Hovedprosjektgruppen fungerte 
som styringsgruppe for delprosjektene for hvert område. Både hovedprosjektet og 
delprosjektene måtte bruke det samme prosjektstyringsverktøyet, slik at alle fulgte det 
samme systemet og det var enklere å ha en klar rolleavklaring.  

Etter hvert som lederne kom på plass, ble det innført ukentlige ledermøter. Prosjektlederen 
hadde også fast møte med rådmennene i hver av de tre kommunene hver 14. dag, og faste 
møtepunkter med de tillitsvalgte i partssammensatt utvalg.  

I de fleste prosessene har det vært satt ned administrative styrings- eller 
rådgivningsgrupper. Dette er grupper som skal bistå prosjektleder på ulike måter underveis i 
arbeidet med omstilling og sammenslåing av kommunene. I Mosvik/Inderøy bestod denne 
gruppen av administrative ledere og én tillitsvalgt fra begge kommuner.  

I noen sammenslåinger kan det være naturlig at ledergruppen for den nye kommunen blir 
ledergruppe for kommunene som skal slå seg sammen i forkant av den formelle 
sammenslåingsdatoen. I forkant av sammenslåingen av Våle og Ramnes til Re kommune, 
var det felles rådmann og felles ledergruppe det siste året før sammenslåingen. 
Mosvik/Inderøy hadde også felles ledelse det siste året, og dette synes å være en god 
løsning for å sikre god samkjøring av kommunene i den siste fasen av sammenslåingen. 

4.4.2 Delprosjekt 
I de fleste sammenslåingene har det blitt nedsatt et relativt stort antall arbeidsgrupper, 
prosjektgrupper eller temagrupper som har hatt i oppgave å klarlegge status på ulike 
tjenesteområder og komme med forslag til aktuelle løsninger for den nye kommunen.  

Mye viktig arbeid med tanke på framtidig organisering og innretning av ulike tjenesteområder 
har vært utført i disse gruppene. Gruppene har også vært viktige for å bli kjent med 
hverandre på tvers av kommunegrensene, for å bygge en felles kultur og for å skape en 
felles plattform for den nye kommunen.  

Erfaringene er samtidig at det er viktig med tett oppfølging av disse gruppene fra 
prosjektledelsen, og det er viktig at gruppene har et tydelig mandat og klare rammer å 
forholde seg til.  
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Mosvik/Inderøy etablerte tidlig seks administrative arbeidsgrupper som startet med 
registrering av status og utfordringer på ulike områder. Arbeidet ble også delt opp i tre faser. 

4.4.3 Prosjektstyring 
Det er flere styringsdokumenter som bør være på plass i en tidlig fase. En overordnet 
prosjektplan med klare milepæler er viktige dokumenter for prosjektlederen og fellesnemnda. 

Sentrale planer for gjennomføringen av sammenslåingsprosjektene har vært:  

− Intensjonsplaner eller intensjonsavtaler 
− Framdriftsplaner/prosjektplaner 
− Omstillingsplaner/planer for overføring av personell 

• Arbeidsgruppe 1 Personal, informasjon og kultur 
• Arbeidsgruppe 2 Økonomi, IKT og servicetorg 
• Arbeidsgruppe 3 Teknisk drift, plan, næring og landbruk 
• Arbeidsgruppe 4 Bistand/pleie og omsorg 
• Arbeidsgruppe 5 Helse, rehabilitering, barnevern og NAV 
• Arbeidsgruppe 6 Skole, SFO og barnehage 

Oppdraget for disse gruppene i fase 1 var som følger: 

1. Bli kjent med hverandre 
2. For begge kommunene skaffe oversikt over: 

• Organisering/tjenester/fagområder med tilhørende ledere til og med 
arbeidsledernivå 

• Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement 
• Avtaler med eksterne samarbeidsparter (statlige etater, fylkeskommune, 

kommuner, IKS, KF, regionråd, vertskommuner) 
• Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester 

3. Avklare kritiske områder (viktige delprosjekter) i gjennomføringsfasen (oppgaver   
med størst ressursbruk/tidsforbruk) og områder med behov for politiske 
avklaringer. 

4. Forslag til organisering av funksjoner/fagområder i ny kommune 
 

Med bakgrunn i kartleggingen i fase 1 skulle arbeidsgruppene i fase 2 prioritere og 
planlegge prosjekter etter følgende mandat: 

1. Prioriter og planlegg hvilke oppgaver som skal ligge til de forhåndsbestemte 
prosjekter, hvilke fagpersoner som bør delta, hvilke eksterne samarbeidsparter som 
bør involveres, hvilken opplæring som bør gjennomføres og kostnadsrammen for 
prosjektet. 

2. Foreslå ev. andre områder/oppgaver som er så ressurskrevende at de bør etableres 
som egne prosjekter. Definer innhold i prosjektet i henhold til pkt. 1. 

Fase 3 omfattet gjennomføringsfasen. Administrativt ble prosjektet etter hvert 
omstrukturert med avvikling av arbeidsgrupper og opprettelse av 13 prosjektgrupper. Det 
ble utpekt ledere av prosjektgruppene og tillitsvalgte i en del grupper, samt mandat og 
rammebudsjett. Prosjektgruppelederne rapporterte til prosjektleder/prosjektmedarbeider.  
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Informasjonsplaner
Økonomiplaner
Planer for kulturbygging og sosiale aktiviteter

Intensjonsavtale
Intensjonsavtalene har ofte blitt utarbeidet i forkant av vedtak om sammenslåing, og vært ett
av de viktigste styringsdokumentene for sammenslåingene. Mål fo r sammenslåingen,
hvordan kommunen skal organiseres, og hvor ulike oppgaver, funksjoner og tjenester skal
lokaliseres, har ofte vært førende for fellesnemndas arbeid.

Det varierer hvor detaljerte intensjonsavtalene har vært. Nærmere organisering og innret ning
av den nye kommunen, både politisk og administrativt, har gjerne blitt avklart som en del av
sammenslåingsprosessen.

Framdriftsplan/prosjektplan/milepælsplan
En framdriftsplan, prosjektplan eller milepælsplan for hele sammenslåingsløpet bør være
klar tidlig, slik at tidsbruken kan tilpasses i de ulike fasene underveis på en fornuftig måte.
En slik plan vil også være viktig for å skape forståelse blant ansatte, folkevalgte og
innbyggere for sammenhengene mellom de mange ulike elementene som inngår i en slik
prosess.

Bilde: Eks på framdriftsplan Mosvik/Inderøy

Omstillingsplan for overføring av personell
Omstillingsplaner for overføring av personell er også viktig å ha på plass tidlig for å sikre at
dette foregår på korrekt måte, og for å gi forutsigba rhet for de ansatte med tanke på hvordan
disse prosessene skal foregå.
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Informasjonsplan  
Å få på plass en informasjonsplan kan være like viktig som framdriftsplanen. Fra første dag 
vil det være stor etterspørsel etter informasjon fra både ansatte og innbyggere i forbindelse 
med en slik prosess. I noen sammenslåingsprosesser har informasjonsbehovet vært 
undervurdert. I nye Sandefjord ble det kjøpt fri e en informasjonsmedarbeider i 50 prosent 
stilling. Informasjonsmedarbeideren møtte fast i hovedprosjektgruppa. 

Økonomiplan for sammenslåingen 
Kommunene bør sikre at de har tilstrekkelig kompetanse, kapasitet, ressurser og myndighet 
til å håndtere problemstillingene som måtte dukke opp underveis. Startfasen av en 
sammenslåingsprosess er krevende, og det er mye som skal på plass. Kommuner og 
fylkeskommuner som slår seg sammen i reformperioden får utbetalt engangstilskudd som 
skal dekke utgiftene ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Disse utbetales 
etter at det er fattet nasjonalt vedtak. 

I de gjennomførte sammenslåingene erfarte de ansatte at arbeidsmengden var svært stor og 
at de skulle hatt større bemanning. Det er spesielt stort arbeidspress i den første fasen hvor 
det er mange ulike oppgaver som skal planlegges, iverksettes, gjennomføres og 
koordineres. Dette forutsetter at det må brukes tid og ressurser for å få til en god start, noe 
som er viktig for hele prosessen. I Mosvik/Inderøy var de bevisst dette, og sørget for 
tilstrekkelig med ressurser fra starten av. Dette ga en rask og god start på 
sammenslåingsprosessen. Mye var klarlagt allerede et halvt år etter at vedtak om 
sammenslåing var fattet. 

Videre er det hensiktsmessig å utarbeide et budsjett for sammenslåingsprosessen.  

 
Bilde: Budsjett for Mosvik/Inderøy 
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Hvordan oppnå målene med sammenslåingen 
En del kommuner har gjort utredninger av hvilke økonomiske rammebetingelser en ny 
sammenslått kommune vil få, og hvilke potensielle effektiviseringsgevinster som kan hentes 
ut. Utredningene sier også noe om hvilke utfordringer kommunene står overfor i dag og i 
framtida når det gjelder tjenester, samfunnsutvikling og demokrati, og hvilke potensielle 
muligheter og ulemper som kan ligge i etablering av en ny kommune. Hvordan kommunene 
ønsker å realisere potensielle gevinster og eventuelt avdempe potensielle ulemper, er et 
spørsmål som bør tas stilling til. Dette kan konkretiseres nærmere gjennom planer for 
gevinstrealisering. Det er få eksempler på slike planer fra sammenslåinger til nå og det kan 
være vanskelig å måle effekter av sammenslåingen, men en mulighet er å lage en før- og 
etter-analyse som kan kartlegge om målene er nådd på viktige områder.  

5 Ansatte – arbeidsgiveransvar  
En sentral del av en kommunesammenslåingsprosess vil være håndtering av 
arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Arbeidsgiverpolitikk og -strategier kan bl.a. omfatte ledelse, 
lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær-/nærværstiltak, arbeidstid/heltid, identitet og omdømme. 
I en sammenslåingsprosess vil det være noen ansatte som blir direkte berørt, mens andre 
ikke blir det. Forutsigbarhet, klare prosedyrer og god informasjon til ansatte er viktig i alle 
deler av prosessen. Overtallighet i organisasjonen kan håndteres på ulike måter. 
Arbeidsgiveransvaret kan nedfelles i omstillingsavtaler for sammenslåingen, og ambisjoner 
om kommunens rolle som arbeidsgiver er også gjerne nedfelt i kommunenes 
intensjonsavtaler for sammenslåingen. 

I en sammenslåingsprosess bør det tas stilling til følgende spørsmål: 

• Hvordan skal håndteringen av arbeidsgiveransvaret organiseres? 

• Hvem skal involveres i arbeidet med arbeidsgiverpolitikken? 

• Hvilke lover og regler gjelder på området? 

• Hva skal være sentrale mål og målstrategier for arbeidsgiverpolitikken? 

• Hvordan skal ansatte informeres og håndteres i prosessen med tanke på ev. 

overtallighet (både overfor de som blir direkte berørt og de som ikke blir det)? 

• Hvordan skal frikjøp praktiseres i arbeidet med kommunesammenslåingen? 

• Hvordan skal lønns- og arbeidsvilkår samordnes, hva er ev. utfordringer og hvilke 

løsninger skal velges? 

Fram til 2017 har de siste sammenslåingene i Norge omfattet to og to kommuner. Det er 
sannsynlig at omstilling og overføring av personell kan bli mer komplekst i sammenslåinger 
som omfatter flere kommuner. Som støtte for dette arbeidet har KS utarbeidet en egen 
veileder om arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Dette 
kan være et nyttig hjelpemiddel for gjennomføring av slike prosesser. KS kan også bistå 
medlemmene i arbeidsgiverpolitiske spørsmål.  
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5.1 Formelle krav – virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljøloven 
Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner omfattes av arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse (kapittel 16). Det følger av arbeidsmiljøloven at tidligere 
arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som 
foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, overføres til ny arbeidsgiver. Dette 
betyr eksempelvis at de lønnsbetingelser de ulike arbeidstakere har, overføres til ny 
arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir også bundet av tariffavtaler som tidligere arbeidsgiver er 
bundet av, med mindre ny arbeidsgiver reserverer seg mot dette på nærmere bestemte 
vilkår. Dette innebærer at den nye kommunen/fylkeskommunen i utgangspunktet vil bli 
bundet av lokale særavtaler dersom ny arbeidsgiver ikke reserverer seg (Deloitte, 2015). 

I tillegg vil Hovedavtalens drøftingsregler som hovedregel gjelde alle aspekter ved en slik 
prosess, og reglene i arbeidsmiljøloven § 16 supplerer avtalen gjennom at tidligere og ny 
arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med den 
tillitsvalgte. Blant annet skal de rettslige, økonomiske og sosiale følgene av overdragelsen 
for ansatte drøftes (Deloitte, 2015).  

5.2 Arbeidsgiverpolitikk  
I mange intensjonsavtaler er temaet arbeidsgiverpolitikk med som eget punkt. I noen tilfeller 
handler det først og fremst om håndtering av arbeidsgiverrollen i sammenslåingsprosessen, 
men det er også avtaler som sier noe om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for 
arbeidsgiverpolitikken i den nye kommunen.  

 

Harmonisering av lønnsnivå er et av flere tema som kan adresseres i en slik politikk. 

En del kommuner har i intensjonsavtalene spesifisert at ingen skal miste jobben som følge 
av en sammenslåing, at overtallighet skal håndteres gjennom naturlig avgang, og at man 
ønsker å utvikle trygge og attraktive arbeidsplasser for de ansatte. Erfaringer fra tidligere 
sammenslåinger er at slike forsikringer kan bidra til ro og trygghet i sammenslåingsfasen. 

5.3 Omstillingsavtale 
Det kan være svært nyttig å utarbeide en omstillingsavtale som regulerer 
arbeidsgiverpolitiske forhold i prosessen. Dersom det er etablert et partssammensatt utvalg, 

Nye Sandefjord som arbeidsgiver (fra forhandlingsutvalgets utredning)    

Den nye kommunen skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, og 
legge til rette for mangfold blant de ansatte i virksomhetene. Kommunen skal ha en aktiv 
rolle i elevenes 13-årige skoleløp, og bidra til framtidig rekruttering gjennom å ta inn 
tilstrekkelig antall lærlinger. Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved 
en god prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere. Fellesnemnda 
skal etablere en egen plan for medbestemmelse etter behandling i det partssammensatte 
utvalget for sammenslåingsprosessen. Det bør være samsvar mellom overordnet politisk 
og administrativ organisering. Endelig avklaring av den administrative organiseringen 
gjøres etter at prosjektleder/framtidig rådmann i ny kommune er ansatt. 
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bør dette ha en sentral rolle i utarbeidelsen av omstillingsavtalen. Avtalen kan omtale 
medvirkning og medbestemmelse for ansatte, hvordan og når ansatte skal informeres, 
identifisering av særlig berørte ansatte, organisasjons- og bemanningsplan i den nye 
kommunen, innplassering i den nye kommunen, omstillingstiltak mv.  

Omstillingsavtalen kan vedtas av fellesnemnda og slik gi overordnede føringer for håndtering 
av arbeidsgiveransvaret i omstillingsprosessen. Tydelig rollefordeling og stor grad av 
åpenhet og involvering er viktige forutsetninger for en vellykket prosess.  

Fellesnemda Mosvik/Inderøy vedtok tidlig prosedyrer for overføring av personell i forbindelse 
med sammenslåingen. Prosedyrene var viktige for å skape forutsigbarhet og trygghet blant 
de ansatte. Her var det også i forbindelse med intensjonsplanen tidligere gitt garantier om at 
ingen skulle sies opp som følge av sammenslåingen.  

 
 

I Ølen/Vindafjord, som var to relativt jevnstore kommuner, ble ansettelsesprosessen opplevd 
som ryddig og oversiktlig. Det var likevel forbedringsmuligheter. En sentral ledergruppe og 
enhetsledere kunne blitt ansatt på et tidligere tidspunkt slik at de hadde fått bedre tid til å 
planlegge og bemanne egen virksomhet. Det kunne også vært en fordel om hele 
bemanningskartet var klart på en gang. Slik prosessen forløp, ble det foretatt avdelingsvis 

Prosedyre for overføring av personell 
Vedtatt i fellesnemnda 17.11.10 

1. Kommunesammenslåingen innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
virksomhetsoverdragelse i kap. 16 får anvendelse. Reglene legges derfor til grunn ved 
overføring av alt personell til nye Inderøy kommune. 

2. Prinsipper for administrativ hovedstruktur skal være godkjent av fellesnemnda før 
overføring av personell starter. 

3. Fellesnemnda har ansvar for prosess med tilsetting av rådmann i ny kommune. 
Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i saken.  

4. Rådmann i ny kommune (eller den han bemyndiger) har ansvar for prosess og 
innplasserer/tilsetter alle ledere og ansatte i ny kommune, i samarbeid med tillitsvalgte i 
henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Rådmannen vil på bakgrunn av administrativ 
hovedstruktur, utforme stillingskrav til lederstillinger/administrasjon, og etter behov i 
forhold til andre stillinger (hovedoppgaver, krav til utdannelse, erfaringer, personlige 
egenskaper). Rådmannen avklarer i hvilke stillinger det er «duplikater» (kan også være 
flere enn to). Rådmannens utkast til stillingskrav og oversikt over duplikater mv. 
forelegges berørte tillitsvalgte for drøfting før endelig beslutning om innhold fastsettes. 
Rådmannen gjennomfører samtaler med alle aktuelle kandidater til stillingen (eget 
skjema kan benyttes). Den med best samlet kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk 
utdanning samt skikkethet) i forhold til stillingsspesifikasjonen innplasseres/tilsettes. Når 
to eller flere personer for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, innplasseres/tilsettes den 
som har lengst tjeneste i egen kommune.  

5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte skal skje i hht. Arbeidsmiljølovens § 16 – 5, og 
utvelgelse og innplassering skal drøftes med tillitsvalgte før tilsetting skjer 
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innplassering, som bidro til at det tok lang tid for enkelte å få avklart sin stilling i den nye 
kommunen.  

5.4 Overtallighet og innplassering 
Sammenslåing av kommuner innebærer at en del administrative stillinger overlapper. Dette 
kan håndteres på ulike måter. En måte er å innplassere en i stillingen i den nye kommunen, 
og gå til endringsoppsigelse (samtidig tilbud om annen stilling) av andre, med bakgrunn i at 
det foreligger en reorganisering av virksomheten.  

I Danmark ble det ved sammenslåingen til Guldborgsund kommune benyttet et 
kompetanseskjema. Her skulle de ansatte gjøre rede for hvilke oppgaver de gjorde på 
daværende tidspunkt og hvilke de ønsket å gjøre i framtiden. Dette gjaldt først og fremst de 
som jobbet i administrasjonen. Resultatet ga ledelsen et overblikk over kompetansen og 
gjorde at de kunne tenke nytt rundt sammensetning av personalet og det kunne medføre nye 
karrieremuligheter for de ansatte (Distriktssenteret, 2015). 

Da det ble klart at Mosvik og Inderøy skulle slå seg sammen, ble det ikke ansatt nye dersom 
ansettelsesbehovet kunne løses gjennom kommunesammenslåingen. Kommunene 
opplevde samtidig at de hadde overskuddskapasitet i en overgangsperiode. Kommunene 
benyttet seg av dette ved å øke ressursbruken på utviklings- og omstillingsprosjekter som de 
ønsket å gjennomføre, samt oppgaver knyttet til planrevisjon, kompetanse, forbedring av 
kvalitetssystemer og hjemmesider.  

Ved sammenslåingen i Re måtte samtlige som var berørt av sammenslåingen søke på den 
nye stillingen, og det var få som fikk tilsvarende stilling som de hadde hatt tidligere. For de 
som ble definert som overtallige etter søknadsrunden ble det opprettet en stillingsbank. I 
Kristiansund/Frei  ble ansatte innplassert i stillingene gjennom bruk av drøftinger med 
hovedtillitsvalgte (Deloitte, 2015). 

For nærmere informasjon om juridisk grunnlag og vurderinger av disse spørsmålene vises 
det til rapporten Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger 
(2015).  

5.5 Involvering og medvirkning 
I Deloitte-rapporten (2015) oppgis bred involvering som en suksessfaktor av informantene, 
og at det er viktig å involvere så tidlig som mulig og gjerne så mye som mulig. Bred 
involvering av tillitsvalgte i utredninger og beslutningsprosesser er et grep som har bidratt til 
at endringene har blitt godt mottatt og forankret blant både ledere og ansatte. Bred 
involvering må imidlertid også balanseres opp mot behovet for å ta beslutninger og for 
framdriften i arbeidet.  

5.6 Informasjon til ansatte  
Informasjon til ansatte hele veien er særdeles viktig i en omstillingsprosess. Informasjonen 
bør skje hyppig og regelmessig. I slike prosesser kan det være lurt å informere selv om det 
nødvendigvis ikke er noe å informere om. Beslutninger som har avgjørende betydning for 
mange medarbeidere må gis samtidig. Erfaringene fra sammenslåingen av Harstad og 
Bjarkøy var at informasjonsbehovet var stort. Ansatte følte usikkerhet rundt egen 
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arbeidssituasjon, og det var derfor behov for rask klargjøring av hvem som blir berørt av 
sammenslåingen, arbeidssted, pendling, arbeidsoppgaver, overtallighet og hvem som skal 
være framtidige ledere. Her er også erfaringen at rask avklaring av dette bidrar til å skape 
trygghet og ro i organisasjonen.  

5.7 Kulturbygging blant ansatte  
Ulike organisasjoner har ulike kulturer. Når kommuner skal slås sammen, skal også ulike 
avdelinger slås sammen. Her må ledelsen og de ansatte være bevisste på dette, bruke tid til 
å bli kjent med hverandre og hverandres rutiner og kultur. Å ta med det beste fra begge eller 
flere kulturer kan være et godt mål. I byggingen av en ny kommune og organisasjon er det 
viktig at dette gjøres for alle ansatte, og ikke bare de som er mest direkte involvert i 
gjennomføringen av selve sammenslåingen. 

I sammenslåingen Mosvik/Inderøy ble det gjennom hele prosessen satset bevisst på sosiale 
trivselstiltak og kultur. Mye av arbeidet i arbeidsgrupper foregikk etter ordinær arbeidstid, og 
disse møtene ble startet med felles middag. Erfaringen var at dette var en nyttig investering 
for skape en positiv holdning og engasjement til å gjennomføre et krevende arbeid. 

I nye Sandefjord-prosessen ble det blant annet gjennomført bli kjent-møter på tvers av 
kommunegrensene mellom kommunal-/etatsledere, seksjonsledere og tillitsvalgte. Målet var 
å lære og høre om hverandres virksomheter. Det ble også gjennomført felles studieturer 
hvor deltakerne fikk høre om organisering, budsjett, årsverk og aktiviteter. Det var også 
fokus på spesielle utfordringer den enkelte kommune hadde, og hvilke kvaliteter fra egen 
virksomhet de spesielt kunne tenke seg å bringe inn i den nye kommunen. I de gjennomførte 
sammenslåingene har slike aktiviteter vært viktige for å bygge felles kultur på tvers av de 
tidligere kommunegrensene, og for å føle at en er med på å bygge og utvikle noe nytt og 
bedre sammen.  

Etter å ha blitt kjent med hverandre er det viktig at det utvikles en ny felles identitet eller 
kultur. Det er mange metoder som kan brukes for dette. For flere tips, se eksempler her. 

6 Innbyggerne 

6.1 Informasjon 
Innbyggerne har behov for fortløpende informasjon om hva som skjer i prosessen, og 
hvordan den nye kommunen blir innrettet. Informasjon er også viktig for å skape felles 
interesse og engasjement for den nye kommunen. Det bør også gis muligheter for dialog og 
deltakelse i prosessen. I gjennomførte sammenslåinger har informasjon blitt gitt gjennom 
ulike kanaler, f.eks. gjennom egne nyhetsbrev (til alle eller tilpasset ulike målgrupper), 
lokalaviser, egne nettsider, ulike dialogmøter og folkemøter. I de siste sammenslåingene er 
også sosiale medier blitt en aktuell kanal. 

Som grunnlag for informasjonsarbeidet kan en ta utgangspunkt i følgende spørsmål: 

• Hva slags informasjon vil det være behov for i ulike faser av prosessen? 
• Hvordan kan det informeres på en best mulig måte, og hvilke informasjonstiltak vil 

det være behov for? 
• Hva ønsker en å oppnå med ulike informasjonstiltak, og hvem er målgruppene? 
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• Hvordan skal informasjonsarbeidet organiseres, og hvem skal ha ansvar for ulike 
informasjonstiltak? 

• Hvor mye ressurser trengs til dette arbeidet? 

Det vil være behov for håndtering og formidling av informasjon fra første dag av 
sammenslåingsprosessen. En informasjonsplan kan gi oversikt over målgrupper, hvordan 
informasjonen skal formidles, hvem som er ansvarlig og tidspunkt når informasjonen skal 
gis.  

I Mosvik/Inderøy vedtok fellesnemda en informasjonsplan i en tidlig fase av prosessen. Her 
ble hovedansvaret for informasjonen tillagt fellesnemda, og prosjektleder hadde ansvar for at 
informasjonsarbeidet ble utøvd i henhold til planen. Informasjonsplanen ga en grovmasket 
oversikt over målgrupper, hvordan informasjonen skulle formidles, hvem som var ansvarlig, 
og tidspunkt for når informasjonen skulle gis. En egen hjemmeside ble etablert for å legge ut 
fortløpende informasjon rettet mot alle målgrupper. Det ble også gjennomført mer uformelle 
møter i ulike fora, og en la vekt på å være tilgjengelig for publikum. I Mosvik hadde en også 
et eget nyhetsblad hvor det ble gitt jevnlig informasjon.  

I Ølen/Vindafjord ble det arrangert to runder med folkemøter i alle bygder i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen. Formålet var å komme i dialog med innbyggerne i forbindelse 
med arbeidet med utformingen av kommunen. I sammenslåingen Harstad/Bjarkøy erfarte de 
at det kan være ubalanse i interesse- og informasjonsbehov både fra ansatte og innbyggere 
når en liten og en stor kommune slår seg sammen.  

6.2 Identitet og kultur 
En viktig del av en kommunesammenslåing vil være å bygge felles kultur og identitet på 
tvers av kommunegrensene. Det kan være lettere å nå målene for en sammenslåing om 
ansatte, innbyggere og folkevalgte er eller blir en del av et fellesskap som utvikles sammen. 
Det vil være behov for kulturbygging på ulike områder og nivåer, både i den kommunale 
organisasjonen og blant innbyggerne. Erfaringer viser at ny identitet kan bygges uten at 
dette går på bekostning av innbyggernes identitet til lokalsamfunnet de bor i. 

Som grunnlag for å bygge felles kultur og identitet, kan det være aktuelt å ta utgangspunkt i 
følgende spørsmål: 

• Hva er de viktigste forskjellene og likhetene når gjelder kultur og identitet mellom 
kommunene i dag? 

• Hvordan kan kultur- og identitetsforskjeller påvirke sammenslåingsprosessen? 
• Hvordan kan en bygge fellesskap mellom kommunene, og hvilke tiltak og planer vil 

det være behov for? 
• Hvordan kan en legge opp sammenslåingsprosessen som helhet slik at en ivaretar 

behovet for å styrke felles kultur og identitet? 

Det er mange eksempler på gode tiltak for å bygge en felles kultur, som tilstelninger og 
arrangementer på tvers av kommunegrensene, fellesturer for ansatte, felles julebord og 
andre sosiale og kulturelle tilstelninger underveis i prosessen. Ved noen sammenslåinger 
har innbyggerne blitt trukket med i visjonsprosesser, utforming av kommunevåpen og 
kommunenavn.  

Sammenslåingen Mosvik/Inderøy var en prosess som ble gjennomført relativt raskt, og hvor 
tiltak knyttet til bygging av felles kultur og identitet samtidig trekkes fram som en 
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suksessfaktor. Plan for kulturbygging ble vedtatt av fellesnemnda tidlig. Planen ble 
utarbeidet av en politisk arbeidsgruppe, og var rettet mot innbyggere, lag og organisasjoner 
og næringslivet i begge kommuner, med ønske om å gjennomføre felles arrangement for å 
styrke samholdet i den nye kommunen. Videre planlegging og gjennomføring av tiltak og 
markeringer ble utført av en egen administrativ prosjektgruppe. Som en del av oppfølgingen 
av planen ble frivillige lag og organisasjoner oppfordret til felles arrangement. 

Et viktig kriterium var at det skulle være fellesarrangement med deltakere på tvers av 
kommunegrensene. Det kom svært mange søknader, og arrangementene var nyttig for å bli 
kjent med hverandre og øke samhandlingen mellom innbyggerne på tvers av 
kommunegrensene. I forbindelse med selve sammenslåingen ble det også lagt opp til en 
"bryllupsfeiring" med seks fellesarrangementer i ukene rett før og etter sammenslåingen.  

Distriktssenteret har på sine nettsider mer om kommunikasjon og eksempler på planer og 
tiltak ved sammenslåinger. Les mer her. 

7 Særskilte tema å være oppmerksom på i etableringen av 
ny kommune og fylkeskommune  

Det er flere tema det er viktig at kommunene og fylkeskommuner planlegger for i denne 
perioden. Vi går her gjennom noen av problemstillingene som ofte blir trukket frem. Selv om 
ikke alle utfordringer kan løses før sammenslåingen skjer, er det viktig at 
kommuner/fylkeskommuner tidlig er bevisste på og har planer for hvordan en skal håndtere 
disse.  

7.1 Organisasjonsmodell i ny kommune/fylkeskommune 
Det kan være en fordel å velge administrativ hovedmodell på et tidlig tidspunkt. 
Organisasjonsmodellen bør være klar innen iverksettingstidspunktet, slik at alle kjenner sin 
plass i den nye kommunen/fylkeskommunen. For å forberede overgangen til ny organisasjon 
viser erfaringene at sentrale lederstillinger, inkludert enhetsledere, bør på plass tidlig. 
 
Valg av administrativ hovedmodell vil danne grunnlag for detaljerte utredninger for de 
enkelte tjenesteområdene. Gjennom arbeids- eller prosjektgrupper kan de ansatte delta i 
utredninger om innhold, organisering og struktur for tjenesteområdene. Erfaringene viser at 
disse arbeids- eller prosjektgruppene har vært viktige for å få oversikt over 
tjenesteområdene i den enkelte kommune og for å kunne utvikle og finne fram til løsninger 
for den nye kommunen. Gruppene har også blitt opplevd som viktige for å involvere ansatte 
på tvers av kommunegrensene og for å forankre prosessen i organisasjonene. Gjennom 
dette arbeidet kan en også starte arbeidet med å bygge en felles kultur.  
 

7.2 Utvkling av lokaldemokratiet 
I en sammenslåingsprosess er det viktig å diskutere hvordan lokaldemokratiet skal fungere 
med nye og utvidede grenser. Departementet har utviklet en veileder som presenterer 
grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan 
kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål. Målet med veilederen er at 
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kommuner som slår seg sammen vurderer sin demokratiske praksis, og utvikler 
velfungerende demokratiske arenaer til beste for innbyggerne. Veilederen vil også ha nyttige 
råd og tips til fylkeskommunene. 

7.3 Interkommunalt samarbeid – oppsigelse, oppløsning, 
videreføring 

Interkommunalt samarbeid brukes som en betegnelse på ulike former for samarbeid mellom 
kommuner. Samarbeidet skjer i ulike former, fra det helt uformelle samarbeidet til samarbeid 
innenfor en definert organisasjonsform, for eksempel et interkommunalt selskap. 
Organisasjonsformen avgjør hvordan prosessen for oppsigelse eller oppløsning av 
samarbeidet må gjennomføres. 

Kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing må derfor skaffe seg en oversikt over  
- hvilke interkommunale samarbeid kommunen deltar i, og 
- hvilken form samarbeidene har. 

Ved å få en slik oversikt kan kommunen vurdere hvilke samarbeid det er behov for å 
videreføre i den nye kommunen. For de samarbeidene en kommune skal trekke seg ut av 
("oppsigelse"), eller hele samarbeidet skal opphøre ("oppløsning"), gjelder følgende regler:  

Samarbeid etter § 27 i kommuneloven 
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg 
utløst av et interkommunale samarbeid som er etablert etter kommuneloven § 27, hvis ikke 
annet er avtalt i vedtektene for § 27-samarbeidet, som skal angi vilkår for oppsigelse og 
avvikling av samarbeidet. Et § 27-samarbeid kan også oppløses hvis alle deltakerne er enig i 
det. 

Det interkommunale styret eller den enkelte deltaker kan bringe en oppsigelse av avtalen om 
§ 27-samarbeid inn for departementet. Hvis samfunnsmessige interesser eller hensynet til 
samarbeidende kommuner tilsier det, kan departementet gi pålegg om fortsatt samarbeid og 
eventuelt fastsette nye vilkår for samarbeidet. Departementet har til nå ikke benyttet seg av 
denne muligheten.  

Inndelingslova § 16 har en særregel om kortere oppsigelsesfrist for uttreden av § 27-
samarbeid i forbindelse med grenseendringer: kommuner og fylkeskommuner som er med i 
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, lov om interkommunale selskap eller 
kommunal særlovgiving kan innen et år fra iverksetting av en grenseendring si opp sitt 
deltakerforhold, med en frist på 6 måneder. Innen den samme fristen kan også hver av 
deltakerne kreve at vedtektene for samarbeidet eller selskapsavtalen blir vurdert på nytt.  

Vertskommunesamarbeid 
Er det interkommunale samarbeidet organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
reglene i kommuneloven kapittel 5 A, gjelder reglene i § 28-1i ved oppsigelse og oppløsning 
av vertskommunesamarbeidet. Samarbeidet kan oppløses med øyeblikkelig virkning hvis 
alle deltakerne er enige om det. Videre kan den enkelte deltakerkommune si opp sitt 
deltakerforhold med ett års varsel, hvis ikke annet er avtalt mellom deltakerne. Samarbeidet 
vil da kunne fortsette mellom øvrige deltakere.  
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Oppsigelsesfristen er ikke til hinder for at en samarbeidskommune trekker seg ut av 
samarbeidet med øyeblikkelig virkning – dette er den tredje og siste alternativet for opphør 
eller uttreden av et vertskommunesamarbeid. Slik øyeblikkelig uttreden skjer ved at 
samarbeidskommunen trekker tilbake den myndigheten den har delegert til 
vertskommunesamarbeidet. Ved slik øyeblikkelig uttreden vil vertskommunen ha krav på det 
vederlag samarbeidskommunen skulle ha betalt til vertskommunen i oppsigelsestiden. Det 
skal fastsettes nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet i samarbeidsavtalen, 
for eksempel en annen oppsigelsesfrist.  

Samarbeid i interkommunalt selskap 
Et interkommunalt selskap er regulert av lov om interkommunale selskaper ("iks-loven".) 
Hovedreglene i loven er at den enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet og 
kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel, med mindre noe annet er fastsatt i 
selskapsavtalen. Deltakerne kan også vedta oppløsning av selskapet dersom alle er enige 
om det, men oppløsningen krever godkjenning fra departementet.  

I likhet med det som gjelder for § 27-samarbeid, kan oppsigelse fra samarbeid etter iks-loven 
bringes inn for departementet, og departementet kan gi pålegg om at deltakerforholdet skal 
fortsette i et nærmere bestemt tidsrom, eller inntil videre, hvis samfunnsmessige interesser, 
herunder hensynet til publikum i en eller flere av de deltakende kommuner eller 
fylkeskommuner, eller hensynet til de enkelte deltakere, tilsier det.  

Tilsvarende som for § 27-samarbeid gjelder særregelen i inndelingslova § 16 også ved 
oppsigelse fra samarbeid i et interkommunalt selskap i forbindelse med grensejustering. 
Deltakerne kan innen et år fra iverksetting av en grenseendring si opp sitt deltakerforholdet, 
med en frist på 6 måneder, og hver av deltakerne kan kreve at vedtektene for samarbeidet 
eller selskapsavtalen blir vurdert på nytt.   

Løsere, avtalebaserte samarbeid 
Ved et samarbeid som ikke er organisert etter de etablerte samarbeidsformene, men i en 
avtale mellom samarbeidspartene, er det samarbeidsavtalen som regulerer hvordan 
oppsigelse eller oppløsning av samarbeidet skal skje. Oppstår det spørsmål som ikke er 
direkte regulert i avtalen, må svarene finnes etter en tolkning av avtalen og kontraktsrettslige 
prinsipper. 

Les mer om temaet i rapporten: Selskaper og kommunereform, KS Advokatene, 2016 

7.4 Anskaffelser 
Sammenslåinger av kommuner/fylkeskommuner reiser særegne spørsmål knyttet til 
etterlevelse av anskaffelsesregelverket og anskaffelsespraksis. Blant annet: I hvilken grad 
kan en ny, sammenslått kommune/fylkeskommune benytte seg av avtaler de tidligere 
kommunene/fylkeskommunene har inngått? Hvilke særlige forhold bør en 
kommune/fylkeskommune som er i en endringsprosess ta hensyn til når den gjør innkjøp? 
Hvilke nye muligheter innebærer en ny og større organisasjon for innkjøpsfeltet?  

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget Inventura AS en veileder 
til kommune om anskaffelsesreglene i forbindelse med kommunereformen. Veilederen gir 
ikke svar på alle anskaffelsesrettslige problemer som vil kunne oppstå i forbindelse med 
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kommunereformen, men behandler aktuelle problemstillinger som mange kommuner vil 
møte og er ment å fungere som et praktisk verktøy. 

 

• Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

7.5 Samkjøring av IKT-systemer 
Erfaring viser at samkjøring av ulike IKT-systemer er en utfordring ved 
kommunesammenslåinger, og dette har vært et av de mest kostnadskrevende 
enkeltområdene.  

Felles IKT-plattformer og systemer i den nye kommunen er en forutsetning for samkjøring av 
ulike oppgaver og funksjoner, og for å kunne hente ut raske gevinster ved en sammenslåing.  

Noen kommuner som skal slå seg sammen har i dag ulike plattformer og løsninger, mens 
andre allerede har felles systemer. For kommuner med ulike plattformer kan samkjøring av 
IKT-systemer være både tids- og ressurskrevende. Samtidig kan det være utfordringer 
knyttet til å skaffe oversikt over status og utfordringer, behovsanalyser og valg av nye 
løsninger, tilpassing av eksisterende kontrakter og håndtering av nye innkjøpsbehov.  

Som grunnlag for samkjøring av IKT-systemer kan det være en fordel å klarlegge følgende 
spørsmål: 

• Hva er status når det gjelder IKT-systemer i kommunene i dag? 
• Hvilke behovsanalyser vil det være behov for? 
• Hvilke kriterier skal legges til grunn for de løsninger som velges? 
• Hva er kritiske faktorer for å sikre gode prosesser og gode løsninger? 
• Hvordan skal arbeidet med samkjøring av IKT-systemer ledes og organiseres, og 

hva kreves når det gjelder kompetanse, bemanning, opplæring og kostnader i slike 
prosesser? 

• Hvordan skal eksisterende IKT-kontrakter og nye innkjøpsbehov håndteres, og hvilke 
utfordringer kan en få i forbindelse med dette? 

Det er viktig å lage en strategi for samkjøring av ulike IKT-systemer ved en sammenslåing.  

I de tidligere sammenslåingene har aktuelle IKT-løsninger blitt utredet i ulike faggrupper. 
Dette kan være både tids- og arbeidskrevende, og ikke alle har kommet helt i mål med dette 
arbeidet på sammenslåingstidspunktet. Det vil si at harmonisering og samkjøring av IKT-
systemer er noe som også har pågått etter at den nye kommunen er etablert, noe som kan 
det føre til at oppstarten av den nye kommunen blir ekstra krevende.  

I noen av sammenslåingene har en ansatt felles IKT-sjef på et tidlig tidspunkt, sammen med 
blant annet personalsjef, økonomisjef og kommunalsjefer.  

I Mosvik/Inderøy ble IKT-løsningene trukket fram som  noe av det som det var størst 
utfordringer med. Begge kommunene var med i ulike interkommunale samarbeid, og ingen 
av kommunene hadde selv spesiell IKT-kompetanse lokalt. Kompetansen satt i andre 
kommuner som var vertskommuner for samarbeidene. Dette gjorde det vanskeligere å få 
oversikt over utfordringene.  

I Sandefjord-prosessen var en kartleggingsgruppe for IKT noe av det første som ble 
opprettet etter at kommunesammenslåingen var godkjent. IKT-kartleggingen var ferdig 
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høsten 2015, og etter at prosjektlederen for sammenslåingen var på plass, fikk IKT-gruppa i 
ansvar å starte integrasjonsarbeidet mellom kommunen.  

Statens kartverk har fått en nøkkelrolle som koordinator for digitale tjenester i 
kommunereformen. Rollen omfatter blant annet detaljering og oppfølging av en 
aktivitetsoversikt for å forberede og gjennomføre sammenslåingsprosessene, samt 
koordinere samarbeidet mellom statlige etater og involverte kommuner, avdekke 
avhengigheter mellom ulike IT-løsninger og gi informasjon til alle involverte. Les mer her. 

Les mer i rapporten: Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing, PA på oppdrag for 
KS, 2016 

7.6 Arkiv 
Kommunene og fylkeskommuner har i henhold til arkivloven et selvstendig ansvar for å 
ordne og innrette sine arkiver slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for 
samtid og ettertid  

Sammenslåing får store konsekvenser for kommunens/fylkeskommunens dokumentasjon, 
enten den er på papir eller digital. Arkiv fra de nåværende kommunene/fylkeskommunene 
skal avsluttes og avleveres til depot, og arkiv i de nye skal etableres. Det er viktig å sette i 
gang tiltak tidlig i gjennomføringsfasen for å unngå informasjonstap og legge til rette for 
effektiv forvaltning i den nye kommunen/fylkeskommunen. Kommunene/fylkeskommunene 
er selv ansvarlig for at arkiv og dokumentasjon (inkludert innholdet i fagsystemer) blir 
håndtert på rett måte. Arkivverket gir veiledning om hvordan dette ansvaret kan ivaretas. 
Veiledningen omhandler blant annet håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, 
og etablering av arkiv i den nye kommunen/fylkeskommunen. 

• Les mer på Arkivverkets hjemmesider 
 
I sammenslåingsprosessen vil det være viktig å klarlegge følgende spørsmål: 

• Hvilke arkivløsninger finnes i dag, og hvordan håndteres disse? 
• Hvilke arkivrutiner og systemer skal den nye kommunen/fylkeskommunen ha? 
• Hvordan skal gamle arkiv avsluttes og oppbevares? 
• Hva innebærer dette av oppgaver og ressurser, og hvordan skal arbeidet organiseres 

og gjennomføres? 

I de tidligere sammenslåingene har ansvaret for å se nærmere på arkiv vært lagt til en av 
arbeidsgruppene, gjerne i kombinasjon med IKT. Arbeidet med å avslutte og etablere nye 
arkiv kan være både ressurs- og tidkrevende, og i de fleste sammenslåingene som er 
gjennomført, har arbeidet med dette blitt videreført etter at sammenslåingen har funnet sted.  

Erfaringene viser også at det kan bli økt etterspørsel etter gamle dokumenter i forbindelse 
med en sammenslåing, og dette krever mye fra arkivfunksjonen. Når det skal bygges ny 
arkivfunksjon må det også tegnes opp ny struktur for organisasjonen, med arbeidsflyt, roller 
og ansvar, slik at tilgang og linje blir plassert riktig. Det er en ryddejobb, men en god 
investering. Dette var noe som ble gjort i sammenslåingen Harstad/Bjarkøy med stort hell. 

Det kan også være nyttig å avklare hvordan man arkiverer det som er arkivverdig i den nye 
kommunen/fylkeskommunen før den er etablert. 
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Riksarkivaren har fått utarbeidet en særskilt veileder i håndtering av arkiv og 
dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som planlegger 
kommunesammenslåing. Veilederen vil også gjelde for fylkeskommuner. 

Denne veilederen omfatter tre faser:  

• Del I omhandler fasen fram til vedtak er fattet. Denne delen tar for seg planleggingen 
av prosessen på et overordnet nivå og informerer om konkrete tiltak som kan 
igangsettes før vedtak fattes. 

• Del II omhandler fasen fra vedtak er fattet til sammenslåing er gjennomført, og gir 
konkrete råd om håndtering av eksisterende arkiver og planlegging av 
dokumentasjonsforvaltning i ny kommune. 

• Del III omhandler etableringen av ny kommune. Den tar for seg etablering av 
arkivfunksjon og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune. Denne delen gir også råd 
om langsiktig arbeid med arkiv og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune. For mer 
informasjon, se: http://www.kommunereformarkiv.no/ 

7.7 Om kommunal planstrategi 
Plan- og bygningsloven § 10-1 stiller krav om at kommunestyret skal utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Dette skal skje minst én gang hver valgperiode og senest innen ett 
år etter konstituering. Det er ofte hensiktsmessig at forberedelser og arbeidet med 
kommunal planstrategi starter opp før nytt kommunestyre konstitueres.  

Ved sammenslåing av kommuner vil det være behov for å utarbeide nye planer som er 
tilpasset forutsetningene for den nye kommunen. Når kommunene har fattet vedtak om å slå 
seg sammen, kan arbeidet med kommunal planstrategi for den nye kommunen forberedes 
og startes opp. 

I brev fra departementet til kommunene datert 29.04.2015 om kommunal planstrategi og 
forholdet til kommunereformen, gis det råd om hvordan kommunene kan forholde seg til 
planstrategiarbeidet i denne perioden.  

7.8 Forholdet til statlige felleskomponenter  
En kommunesammenslåing og fylkessammenslåing vil også påvirke de tre statlige 
felleskomponentene matrikkelen, folkeregisteret og enhetsregisteret. Matrikkelen er landets 
offisielle register for eiendommer, adresser, bygninger og boliger. Statens kartverk ha ansvar 
for denne. Folkeregisteret (Skatteetaten) er oversikten over alle landets innbyggere, og 
enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) inneholder nøkkelopplysninger om bedrifter og 
frivillige organisasjoner. 

Matrikkelen er det første registeret som må endres i forbindelse med en sammenslåing. 
Statens kartverk har derfor fått en rolle som koordinator for samhandling og informasjon 
mellom de ulike statlige registereierne.  

Det er også viktig å koordinere samarbeidet mellom statlige etater og involverte kommuner, 
for å avdekke avhengigheter mellom ulike IT-løsninger på et tidlig tidspunkt.  

Kartverket kan bistå kommunene med informasjon om endringer som er viktig å ta høyde for 
etter at kommunene har fattet vedtak om sammenslåing. 

• http://kartverket.no/eiendom/adressering/kommunereformen/ 
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7.9 Informasjon til berørte interesser 
Det er viktig at det gis god informasjon til berørte interesser og organisasjoner som blir 
påvirket av sammenslåinger. For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av 
kommunesammenslåing. Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor 
departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen. 
Departementet legger til gunn at de aktuelle engangskostnadene til sammenslåing av 
kirkelige fellesråd ikke behøver tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og 
livsynssamfunn.  

8 Konstituering av nytt kommunestyre og fylkesting (§ 27) 
Leder av fellesnemnda skal innkalle til konstituerende kommunestyre-/fylkestingsmøte innen 
1. november høsten før sammenslåingen trer i kraft. Funksjonstiden til fellesnemnda går ut 
når det nye kommunestyret/fylkestinget er konstituert.  

Kommunestyrene og fylkestingene i de opprinnelige kommunene/fylkeskommunene er 
formelt i funksjon til sammenslåingstidspunktet. Når sammenslåingen skjer i forbindelse med 
ordinært kommunestyre- og fylkestingsvalg, betyr det at fungeringsperioden forlenges med 
to måneder. Ansvar og fullmakter er i denne perioden begrenset til nødvendig avslutning av 
virksomheten i de gamle kommunene.   

9 Økonomireglene i kommuneloven og sammenslåing av 
kommuner/fylkeskommuner 

Økonomireglene i kommuneloven og tilhørende forskrifter gjelder også ved sammenslåing 
av kommuner og fylkeskommuner.  

9.1 Årsbudsjett, årsregnskap og økonomiplan 
Hver kommune/fylkeskommune skal utarbeide årsbudsjett og årsregnskap for det siste 
driftsåret før sammenslåingen. Årsbudsjettet vedtas på vanlig måte av 
kommunestyret/fylkesting i den enkelte kommune.  

Regnskapet for det siste driftsåret for de tidligere kommunene/fylkeskommunene, legges 
fram etter sammenslåingen og vedtas av det nye kommunestyret/fylkestinget.  

Hver kommune/fylkeskommune skal i nest siste driftsår utarbeide en fire-årig økonomiplan 
som omfatter det siste driftsåret før sammenslåingen og de tre etterfølgende år. 
Økonomiplanene kan gi nyttig informasjon til fellesnemndas arbeid med økonomiplan for det 
første driftsåret i den nye kommunen.  

9.2 Overgang til ny kommune/fylkeskommune 
Fellesnemnda skal utføre det forberedende arbeidet med økonomiplanen og årsbudsjettet 
for det første driftsåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet for første driftsår vedtas av 
kommunestyret/fylkestinget innen 31.12. året før sammenslåingen. I årsbudsjettet for det 
første driftsåret i den nye kommunen er det ikke aktuelt å vise beløp for det foregående 
budsjettår og for det sist vedtatte årsregnskapet.  
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Det skal utarbeides en foreløpig åpningsbalanse for den nye kommunen/fylkeskommunen 
innen 1. mars i det første driftsåret. Endelig åpningsbalanse vedtas av 
kommunestyret/fylkestinget.. 

Årsregnskap skal utarbeides fra og med første driftsår. I årsregnskapet for det første 
driftsåret er det ikke aktuelt å vise beløp for sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet må 
vise beløp for åpningsbalansen i tillegg til beløp for det første driftsåret. 

I Sandefjord-prosessen er det innenfor økonomiområdet etablert delprosjektgrupper på fem 
sentrale områder: budsjett, regnskap, lønn, fakturering, innfordring og skatt. 

Erfaringer fra andre sammenslåinger er at det er lurt å samkjøre økonomisystemer og 
budsjett det siste året før sammenslåingen. Disse kan også ta hensyn til planer for 
gevinstrealisering og harmonisering av lønnsnivå. 
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10   20 anbefalinger om gode grep på veien til ny kommune 
I rapporten "Gode grep på veien til ny kommune" har Telemarksforsking, med utgangspunkt 
i erfaringene fra gjennomførte sammenslåinger, satt ned 20 anbefalinger om gode grep på 
veien til en ny kommune. Under presenteres disse etter de ulike områdene i heftet. 

Den nye kommunen 
1. Kom raskt i gang med prosessen etter at vedtak om sammenslåing er fattet. 

Dersom en sammenslåing skal gjennomføres på 1,5 år, krever dette at det 
utarbeides mange planer og gjennomføres mange beslutninger i løpet av første 
halvår. 

2. Tilstreb likeverdighet i gjennomføringsprosessen. En prosess kan legges opp på 
en likeverdig måte selv om det er forskjeller i størrelsen på kommunene som inngår. 
Her kan dette bl.a. innebære at små kommuner har større representasjon i visse 
organer enn det innbyggertallet skulle tilsi.  

3. Lag så tidlig som mulig en oversikt over hva som må være på plass på 
sammenslåingstidspunktet. En sammenslåingsprosess er ikke nødvendigvis ferdig 
ved sammenslåingstidspunktet. Det kan derfor være nyttig med en oversikt over hva 
som må være på plass og hva som kan vente til etter at den nye kommunen er 
etablert.  

4. Lær av andre. Informasjon- og erfaringsutveksling med andre pågående prosesser 
vil utvilsomt være nyttig. 

Prosjektorganisering 
5. Deleger vide fullmakter til fellesnemnda slik at den kan fatte de fleste 

beslutninger som gjelder etablering av den nye kommunen. For å sikre en 
effektiv prosess bør det være en klar rollefordeling mellom fellesnemnda og 
kommunestyrene og mellom fellesnemnda, arbeidsutvalg og prosjektleder. 
Vedtaksmyndighet i spørsmål som ikke er av overordnet prinsipiell karakter, bør 
delegeres til arbeidsutvalg og prosjektleder. 

6. Sørg for at prosjektleder er på plass så tidlig som mulig. Noen har brukt lang tid 
på å komme i gang med sammenslåingen fordi det har tatt lang tid å få prosjektleder 
på plass. Dette oppleves som bortkastet tid og er uheldig for prosessen. Det kan 
være slitsomt for de ansatte å gjennomføre en sammenslåingsprosess i kombinasjon 
med at ordinær drift skal opprettholdes. Det er derfor også viktig at 
sammenslåingsprosessen ikke blir lenger enn nødvendig.  

7. Det bør tidlig tas stilling til om prosjektleder skal være rådmann for den nye 
kommunen. Dersom prosjektleder også er framtidig rådmann, kan det være en 
fordel fordi prosjektleder da får være med å utforme kommunen han senere skal 
lede. Det kan også være en fordel med tanke på å sikre kontinuitet i overgangen til 
en ny kommune. Sammenslåingsprosessen er ikke nødvendigvis ferdig ved 
sammenslåingstidspunktet. 

8. Lag så tidlig som mulig en framdriftsplan for gjennomføring av 
sammenslåingsprosessen. En framdriftsplan vil være en forutsetning for å skape 



36/17 Referater - 16/00033-22 Referater : Veileder KMD Etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering

35 

 

forståelse for sammenhengene mellom de mange ulike elementene som inngår i en 
sammenslåingsprosess, og for å kunne lage et prosjektbudsjett med tidsbruk på ulike 
aktiviteter. 

9. Å få på plass en informasjonsplan må ha like stor prioritet som arbeidet med 
framdriftsplanen. Det vil være stor etterspørsel etter informasjon fra både ansatte 
og innbyggere i forbindelse med en slik prosess. I noen sammenslåingsprosesser er 
informasjonsbehovet undervurdert. Uten informasjonsplan kan informasjonen som 
gis, bli tilfeldig og prosessen skadelidende.  

10. Sørg for nødvendig kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen fra dag 
1. En kommunesammenslåing er en krevende prosess, og arbeidsmengden har i 
noen tilfeller vært undervurdert. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 
prosjektorganisasjonen er en forutsetning for å kunne håndtere mange krevende 
oppgaver i startfasen. Prosjektleder bør ha bred erfaring fra kommunal sektor og 
større omstillingsprosesser. 

11. Sørg for å ha toppledelse tidlig på plass i den nye kommunen, helst ett år før 
sammenslåingen. Dette forutsetter at den administrative hovedstrukturen vedtas 
tidlig. Det er også en fordel å få tidlig på plass leder for IKT, økonomi og personal.  

12. Sørg for at enhetsledere er på plass så tidlig at de kan være med på 
planlegging, organisering og innplassering av de områder de skal lede. 
Enhetsledere bør være på plass ca. trekvart år før sammenslåingstidspunktet.  

13. Lag en plan for gevinstrealisering. Gevinster kan realiseres, bl.a. gjennom mer 
effektiv drift, større og sterkere fagmiljøer og bedre tjenester og samfunnsutvikling. 
Intensjonsplanene gir gjerne føringer på hvilke gevinster en ønsker å realisere, men 
det kan være en fordel å tydeliggjøre dette gjennom mer konkrete planer for 
gevinstrealisering, og hvordan en vil hente ut gevinster på kort og lang sikt. 
Overtallighet i en overgangsfase kan f.eks. utnyttes til å gjennomføre 
utviklingsprosjekter for den nye kommunen som ellers kan være krevende å 
gjennomføre. 

Ansatte – arbeidsgiveransvar 
14. Sørg for god medvirkning av tillitsvalgte i hele prosessen. Det er bedre at 

tillitsvalgte er med på «for mye» enn for lite. Tillitsvalgte er en viktig 
informasjonskanal, og det er en fordel at disse har god kjennskap til prosessen og 
forståelse av de valg som fattes. 

15. Lag en omstillingsplan/prosedyre for overføring av personell til ny kommune. 
Avklar så tidlig som mulig hvordan personell skal overføres til ny kommune, og hvem 
som blir berørt av sammenslåing og hvem som ikke blir det. Dette er viktig for å 
skape forutsigbarhet, trygghet og ro i organisasjonene. 

16. Involver ansatte i arbeidsgrupper/prosjektgrupper/temagrupper på tvers av 
kommunegrensene for å beskrive dagens status i kommunene og for å utvikle 
tjenesteområdene i den nye kommunen. Klarlegging av dagens status er en 
oppgave som kan iverksettes raskt, og vil være et sentralt fundament for utforming av 
ny kommune. Slike arbeidsgrupper er også viktige for å bli kjent med hverandre og 
for å bygge felles kultur. 
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17. Kartlegg behov for lønnsharmonisering og hvordan slik harmonisering 
eventuelt skal skje. Lønnsnivået kan variere mellom kommunene. Dersom det går 
lang tid med lønnsforskjeller som oppleves urettferdige, kan dette være uheldig for 
arbeidsmiljøet.  

Økonomi og systemer 
18. Samkjør økonomisystemer og budsjett det siste året før sammenslåingen. 

Disse bør også ta hensyn til planer for gevinstrealisering og harmonisering av 
lønnsnivå.  

19. Ha tidlig fokus på samkjøring av IKT og arkiv. Dette er oppgaver som kan være 
både resurs- og tidkrevende. I regi av Riksarkivaren er det utarbeidet en veileder i 
håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som 
planlegger en kommunesammenslåing. På oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har Inventura utarbeidet en veileder til reglene om 
offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.  

Innbyggere 
20. Lag en plan for felles kulturbygging som omfatter både ansatte og innbyggere, 

og prioriter ressurser til dette. Kulturbygging har vært en prioritert oppgave i flere 
av de vellykkede sammenslåingene, og ressursene som er benyttet til dette omtales 
som «vel anvendte midler». Tiltakene kan omfatte ulike aktiviteter underveis i 
prosessen, men også større markeringer av selve sammenslåingen. Deltakelse og 
medvirkning er viktig for å skape eierskap og engasjement for utviklingen av den nye 
kommunen.  
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