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ORIENTERING OM 2. TERTIALRAPPORT 2017 

 

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

1. 2. tertialrapport 2017 
2. Vedleggene kan leses i sak 17/62 Formannskapet: 

https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Formannskapet/#moter/2017/1673    

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om økonomirapportene hvert tertial. 
Rapporten for 2. tertial ble behandlet i formannskapet den 20. september, og kan 
leses ved å følge lenken under vedlegg. 
 
Økonomidirektør Erik Nafstad vil legge frem rapporteringen i møtet og svare på 
kontrollutvalgets spørsmål 
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2. tertialrapport 2017 
 
Saksgang 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
2. tertialrapport 2017 tas til orientering.  
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1. Bakgrunn 
Rapporten er utarbeidet på grunnlag av analyse av regnskapstallene pr. 31.08.17 og rapporter fra 
sektorene.  
 
1.2 Vedlegg 
Vedlegg 1: Målskjema for hver sektor – årsmål 2017 - status pr. august 2017.  
Vedlegg 2: Oppfølging av verbalmål  – status pr. august 2017. 
Vedlegg 3: Investeringsoversikt – status pr. august 2017.   
Vedlegg 4: Investeringsoversikt – teknisk sektor - status pr. august 2017.   
 
2. Totaler økonomi 
(minus betyr mindreinntekt/merutgift) 
 
SKEDSMO KOMMUNE - MÅNEDSRAPPORT  AGGREGERT, PERIODE  201708     

          
  Økonomi   Rådmann       201708 
  

Rapporteringstre   

Sektorenes 
vurdering 
avvik (kr) 

Avvik 
hittil i år 

(kr) 
Års- 

budsjett 
Forventet 
årssavvik 

i % 

 
Rådmannens 

vurdering  
1 Sentraladministrasjon   1 750 14 258 264 474 0,66 % 1 750 
2 Utdanningssektoren   0 5 851 969 482 0,00 % 0 
3 Helse- og sosialsektoren   -15 680 -27 439 1 003 693 -1,56 % -15 680 
5 Kultursektoren   0 4 294 116 442 0,00 % 0 
6 Teknisk sektor   -4 300 17 522 78 888 -5,45 % -4 300 
9 Felles inntekter/utgifter   38 230 -87 -2 432 979 1,57 % 38 230 

    SUM 20 000 14 399 0   20 000 
 
SKEDSMO KOMMUNE - MÅNEDSRAPPORT  AGGREGERT, PERIODE  201708       

Hele kommunen   Hittil i år   Årsbudsjett   
Tall i 1000 kroner 

  
Bud aug17 Regn 

aug17 
Avvik i 

kr Avvik  i 
%   

Årsbud 
2017 

Forbruk  
i % pr 
aug 17 

Forventet 
årsavvik 

Prognose 
2017 

             
Lønnsutgifter   1 542 683 1 547 253 -4 570 -0,30 %   2 441 198 63,38 % 20 600 2 420 598 

Driftsutgifter   1 023 494 973 049 50 445 4,93 %   1 794 484 54,22 % -20 830 1 815 314 

Driftsinntekter   -2 631 083 -2 599 607 -31 476 1,20 %   -4 235 681 61,37 % 20 230 -4 255 911 

             

Sum totalt, drift   -64 906 -79 305 14 399 -22 %   0   20 000 -20 000 

           

Sum inv (brutto)     103 023       681 050 15 % 0 681 050 
 
 
Kommentar til regnskap:  
Det meldes et samlet underskudd i sektorene på 18,230 mill. kroner, en økning på ca. 2 mill. 
kroner fra forrige rapportering. Skatteinngangen er høy, og vi ligger pr. august 44,9 mill. kroner 
over budsjettet. Skatteinntektene utover i året er usikre, og vi vet heller ikke hvordan de økte 
skatteinntektene vil påvirke rammetilskuddet fra staten. Men vi forutsetter at summen av økt 
skatt/rammetilskudd vil dekke inn merutgiftene i sektorene.  
 
Nye beregninger fra vår pensjonsleverandør KLP viser at pensjonsutgiftene i 2017 vil bli ca. 20 
mill. kroner lavere enn budsjettert. Denne besparelsen er rapportert på felleskapitlet. Besparelsen 
skyldes at årets lønnsoppgjør er blitt lavere enn det KLP hadde forutsatt i sine prognoser.  
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Samlet melder rådmannen et forventet overskudd på 20 mill. kroner i 2017.  
 
Når det gjelder sykepenger så er merinntektene i forhold til budsjett pr. august 39,8 mill. kroner. 
Dette dekker opp merutgifter (dvs. utgifter mer enn budsjettert) til vikarer som pr. august er på 
37,5 mill. kroner (fordelt på 26,4 mill. kroner som vikarlønn og 11,0 mill. kroner til kjøp av 
vikartjenester fra vikarbyrå). Vi har pr. august 2017 kjøpt inn tjenester fra vikarbyrå for 17,6 
mill. kroner.   
 
Investeringer: 
Det totale investeringsbudsjettet i 2017 er på 681,0 mill. kroner inkl. mva.  Av dette er 409,4 
mill. kroner overført fra 2016. Det er utbetalt 103,0 mill. kroner hittil i 2017.  
 
På investeringsoversiktene som er vedlagt framkommer avviket mellom budsjett og regnskap på 
hvert enkelt prosjekt.  
 
I eiendomsavdelingen gjenstår 260 mill. kroner av årets budsjett. Det er 3 store prosjekter som 
fortsatt er i prosjekteringsfasen, og der det ikke har påløpt større utgifter. Det gjelder 
hardbruksboliger, tilbygg Lillestrøm barnehage og Husebylåven. Til sammen utgjør disse 
prosjektene restbeløp på 134 mill. kroner. I tillegg har vi besparelse på de 2 ferdigstilte 
prosjektene Bråtejordet barnehage og Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter som til sammen utgjør 
et mindreforbruk på ca. 46 mill. kroner.  
 
I teknisk sektor gjenstår 279 mill. kroner av årets budsjett. De største restbeløpene er på PA6 
pumpestasjon og ledningsnett (ca. 100 mill. kroner), og utbygging av infrastruktur på Solberg 
(ca. 34 mill. kroner). Det er 35 mill. kroner som ikke er avsatt til spesifikke prosjekter, og 
resterende skyldes forsinkelse i planlagte/igangsatte prosjekter.  
 
Sykefravær samlet for kommunen: Samlet sykefravær for kommunen 2. kvartal 2017 var 
7,1%.  Sykefraværet i samme periode i fjor var 7,4 %. Totalt sykefravær for 2016 var på 7,7%.   
 
 
3. Sammendrag av sektorkommentarene 
 
Økonomi: 
Sentraladministrasjonen melder 1,750 mill. kroner i overskudd.    
Utdanningssektoren melder balanse.      
Helse- og sosialsektoren melder om 15,680 mill. kroner i underskudd.     
Kultursektoren melder balanse.  
Teknisk sektor melder om 4,3 mill. kroner i underskudd.   
Felleskapitlet:  Forventer 38,230 mill. kroner i overskudd på felleskapitlet.   
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4. Gjennomgang av hver sektor 
 
4.1 Sentraladministrasjon 
 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn hittil 

i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 186 087 171 830 14 257 7,66 276 454 62,16 0 276 454  

 LØNNSUTGIFTER 141 433 132 511 8 922 6,31 228 167 58,08 0 228 167  

 DRIFTSUTGIFTER 133 369 125 920 7 449 5,58 189 824 66,34 250 189 574  

 DRIFTSINNTEKTER -88 714 -86 601 -2 113 2,38 -141 537 61,19 1 500  -143 037  

 I alt 186 087 171 830 14 257 7,66 276 454 62,16 1 750 274 954  

 
 
Regnskapet viser et positivt avvik på 14,2 mill. kroner mot periodisert budsjett pr. aug 2017 for 
hele sektoren, hovedsakelig er dette på eiendomsavdelingen. På årsbasis opprettholdes 
prognosen om et mindreforbruk/merinntekter på 1,750 mill. kroner. Avviket på årsbasis skyldes 
merinntekter på eiendomsavdelingen på utleie av riggplass, og mindre utgifter på PN-avd (plan 
og næring) som følge av lavere tilskudd til SNR. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert 
programområde: 
 
Politisk ledelse: Negativt avvik på 3,9 mill. kroner pr. august. Dette skyldes periodisering av 
politiske godtgjørelser. Hele budsjettet ligger i desember, mens godtgjørelsene for 1. halvår er 
utbetalt i juni/juli. Balanse ved årets slutt.  
 
Adm ledelse (rådmannen): Ubetydelig avvik pr. august.  Det er satt av kr. 500.000,- i 
prosjektmidler til utredning av kontorbruk i rådhuset, finansiert av fond.   
 
Økonomiavdelingen: Negativt avvik 0,3 mill. kroner pr. august.  Det er en del besparelser på 
lønnsbudsjettet pga ubesatte stillinger. Noe av disse midlene vil brukes til utredning av hvordan 
innkjøpsavdelingen skal organiseres. På årsbasis vil det bli noe mindreforbruk i programområdet 
på grunn av de ubesatte stillingene.  
 
PN – avd (plan og næring): Positivt avvik 1,7 mill. kroner pr. august.  Dette skyldes i stor grad 
periodisering. Men det vil bli mindreutgifter på posen for kontingent til SNR. Det er budsjettert 
med kr. 700.000,- i kontingent til SNR for 2017. Det er nå bestemt av SNR’s styre at Skedsmo’s 
andel vil bli kr. 450.755,-, dvs vi får en besparelse på kr. 250.000,-.  
 
Org- og personalavdeling: Negativt avvik 2,6 mill. kroner pr. august.  Dette skyldes i hovedsak 
at programområdet er belastet for OU-kontingent fra KS 2017 for hele kommunen (3,4 mill. 
kroner). Denne utgiften vil bli fordelt på sektorene ved årets slutt etter lønnsforbruk. Balanse ved 
årets slutt.  
 
Digitaliseringsavdelingen: Positivt avvik 1,4 mill. kroner pr. august, som skyldes periodisering. 
Ingen avvik på årsbasis.  
 
Eiendomsavdelingen: Positivt avvik 17,5 mill. kroner pr. august. Programområdet har et 
bruttobudsjett på i underkant av 230 mill. kroner, så det vil alltid være noe avvik mellom 
periodisert budsjett og regnskap. Kommunestyret vedtok i sak 17//75 om omdisponering av 
midler (innenfor avdelingens egne rammer) til ombygging i rådhuset og til dekning av økte 
utgifter i forbindelse med midlertidig flytting inn i Sophie Radichsvei. Slik det ser ut nå, så vil 
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avdelingen få ca 1,5 mill. kroner i merinntekt på årsbasis på utleie av riggplass ved de store 
byggeprosjektene.  
 
Eksterne tjenester: Ingen avvik pr. august.  Ingenting å bemerke. 
 
Revisjon: Ingen avvik pr. august.  Ingenting å bemerke.  
 
 
Årsmål: 
Sektoren er stort sett i rute når det gjelder årsmålene. Det er 2 mål som ikke vil oppfylles i år. Vi 
klarer ikke å få 75% over på efaktura, og utarbeiding av standard for programmering av 
kommunale bygg for å effektivisere arealbruken må gjøres over flere år (til 2020). Det vises til 
vedlegg 1, der sektorens årsmål og status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet for 2. kvartal ligger på 6,0%.  Samme periode i fjor var sykefraværet 5,8 %.  
Avdelingene følger opp med tiltak og individuelle planer for hver enkelt ansatt i samarbeid med 
aktuelle parter.  
 
 
4.2 Utdanningssektoren:  

 
Budsjett og regnskap pr. august 2017  (1000 kr): 
  

Beskrivelse Rev bud 
hittil i år 

Regn hittil 
i år 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

  Totalt 629 014 623 163 5 851 0,93 1 007 284 61,87 0 1 007 284  

  LØNNSUTGIFTER 570 588 561 784 8 804 1,54 906 190 61,99 0 906 190  

  DRIFTSUTGIFTER 196 958 218 651 -21 694 -11,01 312 385 69,99 0 312 385  

  DRIFTSINNTEKTER -138 532 -157 272 18 741 -13,53 -211 292 74,43 0 -211 292  

  I alt 629 014 623 163 5 851 0,93 1 007 284 61,87 0 1 007 284  

 
Det har ikke skjedd store endringer i den økonomiske statusen siden forrige rapportering. 
 
Som nevnt tidligere, er utviklingen i barnetallene en sentral faktor for dimensjoneringen av 
utdanningssektorens tjenestetilbud. Elevtallsveksten ved skolestart viser seg å ligge godt 
innenfor den budsjetterte veksten på 50 elever. Den største utfordringen ved inngangen til nytt 
skoleår er knyttet til barn med særlige behov. I budsjettdokumentet for 2017 fremkommer at 
sektoren hadde behov for ytterligere 3 millioner kroner (7 millioner i helårseffekt) for å ta i bruk 
alle tilgjengelige elevplasser ved Frydenlund skole og ressurssenter. Sektoren har nå funnet det 
helt nødvendig å ta i bruk 4-5 av de 8 ledige plassene, selv om disse midlene ikke er tilført 
budsjettrammen. I tillegg er det et tilsvarende press i den ordinære grunnskolen. For høsthalvåret 
har skolene som tidligere nevnt søkt om ekstrabevilgninger på 8 millioner kroner, hvilket er 4 
millioner kroner mer enn sektoren har avsatt. Merbehovet må løses gjennom helt nødvendige 
omprioriteringer innenfor egne budsjettrammer. I 2017 vil dette delvis kunne løses gjennom bruk 
av fondsmidler, men dette er en problemstilling som vil stå sentralt i forbindelse med høstens 
budsjettprosess. 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endrede bemanningsnormer i 
barnehage. Endringen vil tre i kraft fra 1. august neste år, og foreløpige beregninger foretatt av 
KS tyder på at denne reformen er kraftig underfinansiert. Dette er beregninger vi vil måtte 
komme tilbake til i høstens budsjettprosess. Gjennom statsbudsjettet for 2017 ble kommunen 
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tildelt 1,7 millioner kroner (helårseffekt 4,1 millioner) for å styrke den pedagogiske 
bemanningen i barnehage, og disse midlene ble i sin helhet tilført utdanningssektoren. I mai ble 
det klart at deler av disse midlene skulle tilføres de private barnehagene. I Skedsmo kommune 
utgjør dette 675.000 kroner (helårseffekt 1,6 millioner kroner). Dette vil neppe være tilstrekkelig 
for å finansiere hele reformen både for kommunale og private barnehager. 
 
Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 
 
Administrasjon utdanningssektoren: Regnskapet viser et positivt avvik på 1,3 millioner kroner 
sett opp mot periodisert budsjett. Årsaken til dette er at programområdet inneholder enkelte 
sentrale avsetningskonti som skal fordeles ut på de øvrige programområdene. Spesielt gjelder 
dette lønnsavsetningspotten for hele utdanningssektoren (unntatt for barnehagene) på til sammen 
9,7 millioner kroner. Tilsvarende gjelder budsjetterte merinntekter for refusjon sykepenger på 
2,4 millioner kroner. Budsjettet er under kontroll per august. 
 
Pedagogisk støtteapparat: Programområdet har et positivt avvik på 0,4 millioner kroner. Dette vil 
jevne seg ut gjennom høsten. Budsjettet er i balanse og under kontroll per august.  
 
Kommunale barnehager: Regnskapet viser et positivt avvik på 1,3 millioner kroner sett opp mot 
periodisert budsjett. Programområdet har et positvt avvik selv om det negative avviket på 
foreldrebetalingene har hatt en relativt stor økning i august. Dette skyldes at ledige plasser ikke 
blir fylt opp per 1. august. Oppstart av nye barn skjer gradvis gjennom høsten. Denne 
oppstartsperioden har blitt lengre enn tidligere, all den tid de minste barna som hovedregel ikke 
tar plassen i bruk før den måneden de fyller 1 år. Budsjettet er under kontroll per august. 
 
Private barnehager: Regnskapet viser et negativt avvik på 3,1 millioner kroner sett opp mot 
periodisert budsjett. Det er derfor ingen endring når det gjelder tidligere meldt avvik på 1,5 
millioner kroner i kommunalt driftstilskudd. I tillegg kommer utbetaling av tilskudd for økt 
pedagogisk bemanning i barnehagene jf. forskriftsendring. Dette utgjør 675.000 kroner for 
perioden august-desember 2017. 
 
Vi har mottatt refusjonskrav fra alle kommuner for barn bosatt i Skedsmo med barnehageplass i 
andre kommuner. Vil høstens refusjonskrav være tilnærmet lik, vil det bli et positivt avvik på 0,8 
millioner kroner på denne posten. Dette vil kunne dekke noe av et forventet negativt avvik på 
refusjoner fra andre kommuner for utenbys barn i private barnehager i Skedsmo kommune. 
 
Grunnskolen: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,1 millioner kroner sett opp mot periodisert 
budsjett. Selv om budsjettet er i tilnærmet balanse per august, er det meget stramt. Dette skyldes 
en kraftig vekst i antallet barn med særlige behov. Der er derfor usikkert om budsjettbalansen vil 
holde seg gjennom høsten. 
 
SFO: Regnskapet viser et positivt avvik på 0,3 millioner kroner sett opp mot periodisert budsjett. 
Endringer fra forrige rapportering skyldes i all hovedsak at brukerbetalinger for august har økt.  
 
Spesial- og sosialpedagogiske tiltak: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,2 millioner kroner 
sett opp mot periodisert budsjett. Budsjettet er i balanse og under kontroll per august. 
 
Musikk- og kulturskolen: Programområdet har et positivt avvik på 0,5 millioner. Aktiviteten vil 
øke denne høsten slik at dette jevner seg ut. Budsjettet er i balanse og under kontroll per august. 
 
Voksenopplæringen: Programområdet har et positivt avvik på 5,3 millioner kroner sett opp mot 
periodisert budsjett. Dette skyldes i alle hovedsak økte inntekter fra IMDI som følge av økte 
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elevtall. Aktiviteten vil øke gjennom høsten slik at dette vil jevne seg ut. Budsjettet er under 
kontroll per august. 
 
 
Årsmål: 
Sektoren er stort sett i rute når det gjelder de ikke-økonomiske målene for 2017. Det vises til 
vedlagte resultatskjema (vedlegg 1. ) Noen av målene vil kommenteres nærmere under.  
 
Et av de sektorovergripende målene sier at Skedsmo kommune skal ha iverksatt koordinerte og 
helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i 
samfunn, utdanning og yrkesliv. For å svare på dette målet, har sektoren utarbeidet en 
strategiplan for styrking av språkopplæringen for minoritetsspråklige barn (K-sak 16/119), og det 
er til sammen bevilget 4.375.000 kroner til disse tiltakene i 2017 med helårseffekt i 2018 på 10,5 
millioner kroner. Status for disse tiltakene per august er som følger: 
 
Barnehage: 

 Det er opprettet 5 nye stillinger som språkpedagoger i områder med høy andel 
minoritetsspråklige barn i følgende barnehager: Bråtejordet, Riisløkka, Breidablikk, 
Korshagen og Kjeller. Fra tidligere har Bråtejordet, Sagelva og Strømmen barnehage hatt 
språkpedagoger.  

 Nye retningslinjer fra Staten knyttet til bruk av øremerket statstilskudd til tiltak for å 
styrke språkutviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage, har gitt oss mulighet til 
å tilsette ytterligere 4 språkpedagoger i Riisløkka, Linbråten og Uglebakken barnehager 
samt den private Løvehjerte barnehage. 

 Et nettverk for språkpedagogene ble etablert i august. Dette nettverket vil også få ansvar 
for kompetansespredning til de barnehagene som ikke har egen språkpedagog. 

 I løpet av høsten vil det etableres et obligatorisk lærende nettverk for arbeidet med 
språkintervensjonen i barnehage. Målet er å styrke barnehagenes kompetanse slik at 
språkintervensjonen følges opp systematisk. 

 Andre iverksatte tiltak i barnehage er opplæring i, og bruk av TRAS som 
kartleggingsverktøy samt styrket samarbeid mellom barnehage og skole om barns 
språkutvikling. 

 
Skole: 

 Opplæringstilbudet til nyankomne minoritetsspråklige elever er lagt om, og det er etablert 
egne mottaksgrupper ved 9 skoler i tillegg til Stav og Skjetten som tidligere hadde 
innføringsklasser. Bemanningen er styrket med til sammen 9,6 årsverk fra 1. august for å 
kunne gjennomføre dette tiltaket. Følgende skoler har nå egne mottaksgrupper: 
Bråtejordet, Gjellerås, Kjeller, Kjellervolla, Sagdalen, Skjetten, Stav, Sten-Tærud 
(inkluderer elever fra Asak og Tæruddalen skoler), Vigernes, Volla, Åsenhagen 
(inkluderer elever fra Brånås og Vardeåsen skoler). Rektorene melder tilbake at 
omleggingen har vært positiv og oppstarten i det nye skoleåret har vært god.  

 Andre tiltak i skolen er blant annet iverksetting av språkintervensjonen ved alle 
mottaksskoler, språk- og leseveilederfunksjonen er styrket, kommunens rutine for 
særskilt språkopplæring er videreutviklet og endret og det er etablert et nettverk for 
minos-ansvarlige. 

 
Et annet sektorovergripende mål er knyttet til folkehelse, og sektorens mål lyder som følger: 
PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til psykisk helse. Dette arbeidet 
er også nærmere beskrevet i HUU-sak 17/9 av 8. februar 2017. Satsingen inneholder de tre 
delprosjektene Lærerfokusert Veiledning-Psykisk helse (LVPH), Mestrende barn og undervisning 
til elever på 5. trinn om psykisk helse. 
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 Lærerfokusert Veiledning-Psykisk helse (LVPH) 
Prosjektet Lærerfokusert Veiledning-Psykisk helse (LVPH) er et universelt tiltak rettet mot 
lærerne i Skedsmo kommune, utviklet av ansatte i PPA. Innholdet i prosjektet er todelt. Den 
første delen består av et generelt introduksjonskurs om psykisk helse som er rettet mot alle 
lærerne på hver enkelt skole i Skedsmo. Deretter gis åtte lærere et tilbud om å følge et 
gruppeveiledningsløp. Dette gruppeveiledningsløpet er ledet av to psykologer fra PPA, og 
består av tre to-timersøkter som tar utgangspunkt i forskjellige temaer innen psykisk helse 
(engstelighet, tristhet og sinne). Både kurset og veiledningen legger vekt på å gi lærerne en 
mer grunnleggende forståelse for prosessene som ligger til grunn for at barn sliter, og hvilke 
muligheter og utfordringer som lærerrollen innehar i møte med barn som har det vanskelig.  

 
I tillegg tilbys det mer behovsbegrunnet veiledning (systemhenvisning). Her får PPA 
forespørsler fra skoler hvor det er spesielle utfordringer knyttet til læreres håndtering av 
enkelte trinn, klasser eller elever. To psykologer fra PPA gir lærerne støtte utfra prinsippene 
fra LVPH, selv om det her tas utgangspunkt i konkrete problemstillinger lærerne kommer 
med selv.  

 
Det er gjennomført brukerundersøkelser etter LVPH intervensjoner på hver skole og 
resultatene er svært positive. Lærerne svarer at de har hatt et svært godt utbytte av tilbudet og 
at dette har bidratt til å styrke mange læreres praksis i møte med elevene. PPA har en 
målsetning om å tilby LVPH til 4-6 skoler i halvåret.  

 
 Mestrende barn 

PPA driver programmet Mestrende barn videre i egen regi etter endt forskningsprosjekt ledet 
av R-BUP. Mestrende barn er et forebyggende tiltak som er rettet mot engstelige og triste 
barn på fjerde til sjette trinn, og som kan risikere å utvikle psykisk uhelse. Etter samtykke fra 
foreldre blir barn kartlagt med spørreskjemaene MFQ og MASC, som fokuserer på barnas 
egen opplevelse av tristhet og engstelse.  

 
Barn som selv scorer seg ut som mer engstelig eller trist enn andre barn på samme alder får 
tilbud om å delta i en gruppe på fem barn. Disse barnegruppene blir holdt to ganger i uken i 
åtte uker. I tillegg er det fem foreldrekvelder i programmet, som er med på å forsterke 
effekten av barnas arbeid gjennom programmet.  

 
Kartleggingen av barna i forskningsperioden har gitt positive resultater. I tillegg har vi fått 
positive tilbakemeldinger fra foreldre om at de opplever å ha fått et verktøy til å møte og 
støtte barna sine på en bedre måte knyttet til deres engstelse. Lærere på skolene har også gitt 
tilbakemeldinger om at de har observert positive endringer hos elevene på skolen. Barna selv 
uttrykker en større tro på egne ferdigheter i møte med utfordringer. Vi har en målsetning om 
å tilby tiltaket til et trinn på to skoler hvert halvår. 

 
 Undervisning til elever på 5.trinn om psykisk helse 

PPA har utarbeidet et eget undervisningsopplegg for elever på 5.trinn om temaet psykisk 
helse. Skoleåret 2017/2018 gjennomfører PP-tjenesten i Skedsmo undervisning for alle 5. 
klassinger om temaet psykisk helse. Dette prosjektet har som hensikt å normalisere psykisk 
helse og forebygge psykisk uhelse. Vi ønsker at barn skal bli mer kjent med egne tanker, 
reaksjoner og følelser, og gi dem et språk for å fortelle om hvordan de har det.  

 
Undervisningen blir gjennomført av to PP-rådgivere, med bakgrunn som enten psykolog eller 
pedagoger med fordypning i psykisk helse. Vi skal besøke klassene to ganger i løpet av 
høsten, med to skoletimer undervisning hver gang. Tema som berøres er tanker, følelser, 
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handlinger, sosiale prosesser, identitet, holdninger, arv og miljø, og vold og seksuelle 
overgrep. Fokuset vil gjennomgående rettes mot alt som er normalt for oss mennesker, både 
det som er vanskelig og godt i livet. Vi skal snakke om hva barn/elev kan gjøre for å hjelpe 
seg selv dersom de har det vanskelig, eller hvem de kan snakke med om de trenger det. 

 
Avslutningsvis er det behov for å knytte noen kommentarer til verbalvedtak 7 hvor det er 
fremkommer at Skedsmo kommune skal søke om å delta i statlig forsøksordning med gratis 
barnehage og SFO. Her mottok kommunen en invitasjon i mai. Dette var ikke en invitasjon til et 
forsøksprosjekt, men invitasjon til å søke om tilskudd til gratis barnehageplass for utsatte 
femåringer i kommunen for barnehageåret 2017-2018. Utsatte femåringer er definert som 
femåringer fra familier med lav sosioøkonomisk status og/eller femåringer med 
minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage pr i dag, og som ikke er tildelt 
barnehageplass for 2017-2018. Tilskuddet vil bare dekke manglende foreldrebetaling.  
 
Skedsmo kommune har søkt om, og fått innvilget midler for 10 barn. Etter en grundig prosess i 
samarbeid med helsestasjonene, viste det seg å være kun ett barn som fylte kriteriene for dette 
tiltaket. Denne familien har takket nei til tilbudet. Således vil ikke Skedsmo kunne delta i denne 
ordningen likevel. 
 
Eskatt- drift 
I forbindelse med budsjettbehandlingen ble sektoren tildelt kr. 350.000,- fra 
eiendomsskattemidler for å redusere ventelistene i musikk- og kulturskolen. De har laget en 
tiltaksplan i tråd med vedtak i K-sak 16/160 og iverksatt denne. Rapport fra september 2017 
viser at det er etablert 70 nye elevplassser, men antall søkere har økt i samme omfang. 
Ventelistene er derfor omtrent på det samme som for ett år siden, dvs. noe over 100. 
 
Sykefravær:  
Sykefraværet 2. kvartal 2017 i sektoren er 6,8%. På samme tid i fjor var fraværet 6,4%.  (Se en 
detaljert gjennomgang av sykefravær i målskjema for utdanningssektoren).                                                                                             
 
    
                                                                                                                                                                                                                               
Helse- og sosialsektoren: 
 
Budsjett og regnskap pr. august 2017  (1000 kr): 

Beskrivelse Rev bud 
hittil i år 

Regn hittil 
i år 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Rev bud hele 
året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

Totalt 758 674 786 113 -27 440 -3,62 1 065 216 73,80 -15 680 1 080 896  

LØNNSUTGIFTER 720 843 745 096 -24 253 -3,36 1 132 130 65,81 500 1 131 630  

DRIFTSUTGIFTER 235 035 249 278 -14 243 -6,06 385 880 64,60 -18 380 404 260  

DRIFTSINNTEKTER -197 203 -208 260 11 057 -5,61 -452 794 45,99 2 200 -454 994  

I alt 758 674 786 113 -27 439 -3,62 1 065 216 73,80 -15 680 1 080 896  

 
 
Regnskapet totalt for sektoren pr. august viser et negativt avvik på 27,4 mill. kroner. Sektoren 
melder om et forventet underskudd på 15,680 mill. kroner på årsbasis.  Forrige måned ble det 
meldt et underskudd på 14,980 mill. kroner. Nedenfor følger en gjennomgang av hvert 
programområde: 
 
Sektorkontoret: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 14,9 mill. kroner. Dette skyldes 
i hovedsak feilperiodisering av inntekter for flyktninger. Avdelingen opprettholder prognose om 
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en samlet merinntekt/besparelse på ca 8 mill. kroner på årsbasis grunnet merinntekter fra 
integrasjonsinntekter for mottak av flyktninger samt besparelse på den sentralt avsatte potten til 
overtid på 3 mill. kroner. 
  
Stab, helse- og sosialsektoren: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 11,0 mill. kroner. 
Dette skyldes at det er lagt inn bevilgning i juli måned på 10 mill. kroner til velferdsteknologi, 
som en del av disponering av overskuddet for 2016. Avdelingen melder om balanse på årsbasis.  
 
Tjenestekontoret: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 11,6 mill. kroner. Avdelingen 
meldte sist om merutgifter på 7,9 mill. kroner på årsbasis, knyttet til kjøpte plasser, inntektstap 
på vederlagsinntekter grunnet ledige langtidsplasser og merutgifter knyttet til BPA-ordningen. 
Prognosen for vederlagsinntekter i forrige rapport var for optimistisk, i hovedsak på 
langtidsavdelingene samt noe på korttidsavdelingene. Ny prognose for enheten er et merforbruk 
på 10,5 mill. kroner. 
 
Fremover vil fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til bruk av ny metode for tilskuddsberegning 
for ressurskrevende brukere med hensyn til å nå budsjettert beløp for 2017 gjøre seg gjeldende. 
Som nevnt i siste økonomirapport tyder foreløpige beregninger på at usikkerhetsmarginen kan 
reduseres i forhold til worst case-scenario, og er nå forventet å ligge innenfor et intervall på +/- 4 
mill. kroner. En bekreftelse på status for dette vil ikke klargjøres før mot slutten av året. 
 
 
Sentralkjøkkenet: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 1,7 mill. kroner.  
Avdelingen har tidligere meldt om utfordringer med å balansere regnskap og budsjett for 2017, i 
hovedsak grunnet lavere inntekter for den relativt nyetablerte Cafe Flisby’n. Driften viser en 
bedring på inntektssiden, men dette vil ikke være tilstrekkelig for å balansere budsjettet på kort 
sikt. Det meldes om et antatt merforbruk i størrelsesorden 0,4 mill. kroner.   
 
Lindrende enhet: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 2,1 mill. kroner. Avdelingen 
melder om balanse på årsbasis.  
 
Avdeling for psykisk helse- og rus: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 4,3 mill. 
kroner. Avdelingen har tidligere meldt om en merinntekt på 1,0 mill. kroner pga høyere 
øremerket tilskudd til rusomsorgen. Overskuddet i avdelingen øker nå til 1,5 mill. kroner på 
årsbasis. Dette skyldes noe lavere utgifter til ettervern og høyere sykerefusjoner.  
 
Avdeling for hjemmetjenester: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 3,0 mill. kroner. 
Det meldes fortsatt om balanse i på årsbasis.  
 
Avdeling for sykehjemstjenester: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 14,1 mill. 
kroner. Dette skyldes at Skedsmos andel til KAD og felles legevakt i sin helhet er budsjettert i 
desember, mens tilskuddet for 1. halvår er belastet i regnskapet. I statsbudsjettet for 2017 ble det 
varslet endringer i betalingsmodell for nødnett, noe som påførte kommunene merutgifter. 
Skedsmos andel av merutgiften er 0,5 mill. kroner for 2017. For avdelingens øvrige avdelinger 
meldes balanse.  Avdelingen sett under ett opprettholder prognosen om et merforbruk på 0,5 
mill. kroner. 
 
Avdeling for akuttmedisinske tjenester: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 1,9 mill. 
kroner. Avdelingen melder balanse på årsbasis.  
 
Avdeling for miljøarbeidtjenester: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 4,1 mill. 
kroner. Avdelingen melder om et mindreforbruk på 1,5 millioner for 2017, mot balanse i forrige 
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rapport. Besparelsen skyldes redusert drift i oppstartsperioden av Utsikten, reduserte 
lønnsutgifter på Asak avlastning for voksne og Stalsberg.  
 
Utsikten har ikke hatt full drift gjennom året. Det har ikke vært fullt belegg, og det har samtidig 
vært utfordrende å rekruttere ansatte med rett kompetanse. På Asak avlastning har en del 
stillinger vært holdt vakante gjennom året i påvente av videre prosess i «Dreiningsprosjektet», 
noe som har medført besparelse. Stalsberg fikk utvidet drift i budsjett 2017 med 6 nye brukere. 
Oppstarten av «bolig2» kom i gang noe senere enn planlagt, og gir en besparelse for året sett 
under ett. 
  
Avdeling for barn og familier: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 2,0 mill. kroner. 
Dette skyldes feilperiodisering av statstilskudd. Avdelingen meldte sist måned om et merforbruk 
på 2,3 mill. kroner grunnet at de innsparingstiltak som ble lagt til grunn i budsjett 2017 ikke lar 
seg gjennomføre som forutsatt. Prognosen opprettholdes. 
  
NAV-Skedsmo: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 1,8 mill. kroner. Dette skyldes i 
stor grad feilperiodisering av boligtilskudd fra Husbanken.  Tilskuddet er periodisert over 12 
måneder, men vi har mottatt hele potten for 2017.  Avdelingen meldte i siste rapport om 
merutgifter på 1 mill. kroner på årsbasis i knyttet til merutgifter til sosialhjelp. Prognosen 
opprettholdes.  
 
I rådmannens budsjettforslag ble økt rammetilskudd fra staten iht. statsbudsjettvedtaket, kr 
600.000, til å følge opp aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere tillagt H&S-sektorens ramme. I 
ettertid har H&S-sektoren og kultursektoren blitt enige om at den praktiske oppfølgingen av 
dette tiltaket kan skje fra kultursektoren. 
Endringen er kun en administrativ endring som ikke medfører endringer i tjenesteytingen. 
Fremfor å lage en egen politisk sak for en slik kurant justering vil rådmannen legge inn en 
administrativ budsjettjustering av dette beløpet i sektorenes ramme fra 2017. Endringen vil 
synliggjøres i rammen i neste rapport. Dette blir også en permanent rammejusteringer videre i 
HP-perioden. 
 
Flyktningavdelingen: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 4,4 mill. kroner.  
Avdelingen meldte sist om merutgifter på 12,3 mill. kroner som følge av merutgifter til 
sosialhjelp, introduksjonsordningen sommerprogram, tolketjenester og tomgangsleie. Prognosen 
justeres ned med 0,4 mill. kroner, og avdelingen melder om en prognose for merforbruk på 11,98 
mill. kroner.  
 
Avdelingens merforbruk må som tidligere nevnt i betydelig grad ses i sammenheng med de 
merinntekter fra integreringstilskudd som er beskrevet under sektorkontorets budsjett, og mottak 
av integreringstilskudd på vel 6 mill. kroner i 2017 som etter regnskapsreglene ble bokført i 
regnskap for 2016.  
 
Oppsummering 
Sektoren melder om en merutgift på 15,680 mill. kroner basert på beskrivelsene over.   
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens årsmål og 
status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet for 2. kvartal 2017 ligger på 8,0 %. På samme tid i fjor var sykefraværet 9,0%. Det 
jobbes aktivt med sykefraværsproblematikk i sektoren, eksempelvis i prosjektet «Tett på». 
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Sykefraværet i de avdelinger der prosjektet har bistått er redusert. Det vises til årsmål 7 for 
nærmere beskrivelse av prosjektet (vedlegg 1).   
 
4.5 Sektor for kultur- og kirkeformål 
 
Budsjett og regnskap pr. august 2017  (1000 kr): 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn 

hittil i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 81 276 76 982 4 295 5,28 124 657 61,75 0 124 657  

 LØNNSUTGIFTER 40 708 40 050 658 1,62 64 624 61,97 0 64 624  

 DRIFTSUTGIFTER 68 956 66 245 2 711 3,93 107 195 61,80 0 107 195  

 DRIFTSINNTEKTER -28 388 -29 313 925 -3,26 -47 162 62,15 0 -47 162  

 I alt 81 276 76 982 4 294 5,28 124 657 61,76 0 124 657  

 
 
Sektoren har et regnskapsmessig positivt avvik på 4,2 mill. kroner pr. august.   Dette skyldes 
periodiseringsavvik og diverse mindre avvik i programområdene. Sektoren melder balanse på 
årsbasis. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 
 
Administrasjon kultur: Negativt avvik 0,1 mill. kroner pr. august. Skyldes periodisering. Balanse 
på årsbasis.  
 
Allmenn kultur: Positivt avvik 1,7 mill. kroner pr. august.  Skyldes i hovedsak at driftstilskudd 
på 1,5 mill. kroner til Akershus kunstsenter ikke er utbetalt.  Det skal utarbeides en 
opptrappingsplan for tilskuddet til driften av Akershus kunstsenter.  Meldes balanse på årsbasis.  
 
Bibliotek: Ingen avvik pr. august. Ingenting å bemerke. 
 
Fritids- og ungdomsavdelingen: Positivt avvik 0,6 mill. kroner pr. august, som skyldes 
periodiseringsavvik. Melder balanse på årsbasis.  
 
Kulturvern: Ingen avvik pr. august.   Ingenting å bemerke. 
 
Park- og idrett: Positivt avvik 1,1 mill. kroner pr. august, som i stor grad skyldes periodisering.  
På inntektssiden har avdelingen mindreinntekter på kr. 700.000,- på Nebbursvollen, men 
samtidig så er det merinntekter på utleie i idrettshallene. På årsbasis meldes det at det kan bli 
vanskelig å finne inndekning for inntektssvikten på Nebbursvollen. . 
 
Kommunal kirkeforvaltning: Positivt avvik 0,4 mill. kroner pr. august.   Ingenting å bemerke.  
 
 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens årsmål og 
status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet i sektoren var på 5,3 % for 2. kvartal 2017, på samme tid i fjor var sykefraværet 
6,1%.   
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Kultursektoren har en stor andel eiendomsskatteprosjekter i driften. Nedenfor følger en tabell som 
viser omfang og status pr. august 2017 for disse driftsprosjektene: 
Nr Prosjekt (T) Forbruk Oppr bud Kommentarer 
9201 2015 - Økt administrasjonsstøtte 

(s6-11) 
0  500 000  Fordeles i forbindelse med fordeling av administrasjonstilskuddet i 

august. Beløpet blir utbetalt i september. 

9202 2015 - Etablering og drift av 
utstyrssentral (s6-9) 

1 000 000  1 000 000  Løpende drift 

9204 Lærlingeplasser 266 081  0  Dekkes opp av fond per 31.12.2017 

9210 2014 - Arrangementsfond kultur 1 183 000  1 000 000  Per august er det utbetalt tilskudd til Tour of Norway med 
200.000.- og 40 000,- til jubileumsmarkering i LSK. Byfesten har 
etter vedtak fått 520 000,-. UKM fylkesmønstring 40 000,-. 
Sagelvafestivalen 90 000,-. Bollywood 50 000,-. Sommertoget 45 
000,- og arrangementer på torvet 48 000,-. Akershus kunstenter 
har fått tildelt 50 000,- til en work- shop for barn og unge som ble 
holdt under Byfesten. Merforbruk på prosjektet 9210 dekkes opp 
av midler på fond. 

9212 2015 - Etablering og drift av 
aktivitetskortet 

498 394  500 000  Det har vært en økning i tildeling av aktivitetskort hittil i år. Man 
antar at i andre halvår 2017 må man bruke avsatte midler på fond.  

9230 2012/14 - Gratisprinsipp 
/driftstilskudd (kul) 

0  2 700 000  Blir avregnet i desember 2017. 

9234 2012 - Kulturkortet 31 491  200 000  Løpende drift 

9242 2013 - Søndagsåpent 
hovedbibliotek 

0  500 000  Løpende drift. Fordeles per 31.12 2017 

9243 2013 - Ungdomslokaler i 
Kirkegata  

58 001  1 000 000  Per august er midlene brukt til utstyr. Høst 2017 vil det investeres 
i PA-anlegg til K10.  

9244 2013/2014 - Driftsstøtte Ail 
Skjetten Sportsklubb 

250 000  500 000  Driftsstøtten overføres til klubben i mai og november 2017 

9245 2015 - Drift av Slorahallen 639 446  1 000 000  Løpende drift 

9246 2013 - Ekstra tilskudd skolekorps 0  300 000  Fordeles på 3 skolekorps og utbetales i forbindelse med fordeling 
av administrasjonstilskuddet i august. Beløpene blir utbetalt i 
september.  

9255 Barn og unges byfest, Sørum 
fritidsgård, akt.tilbud 

325 905  700 000  Midlene er blitt brukt til fritidsaktivitet på Skedsmokorset. Noe av 
midlene,130.000,-, og til  booking av ungdomsartister til byfesten 
med utgangspunkt K12. 

9258 2016 - Forskjønning av parker og 
grøntområder 

732 109  1 500 000  Løpende drift av sentrumsparker og skjøtsel av kunstverk 

9269 2015 - Lekeapparater i det 
offentlige rom 

0  500 000  Oppgradering av kommunalt eide lekeplasser etter en prioritert 
plan er satt i bestilling.  

9271 2015 - Utvidelse av stilling frivillig- 
sentralen (s6-19) 

0  200 000  Løpende drift. Fordeles per 31.12 2017. 

9273 2008-09 - Den kulturelle spaser- 
stokken (se 5129) 

277 267  500 000  Løpende drift 

9302 2016 - Kulturfaglig støtte, 
Lillestrøm kultursenter 

2 525 000  2 525 000  Kulturfaglig støtte utbetales 2 ganger i året, januar og juni.  

9305 2016 - Drift Nylendlia skisenter 300 000  300 000  Dette dekker deler av den inngåtte driftsavtalen med NeRo alpin, 
som sikrer drift av Nylendlia. 

9306 2016 - Områdesatsning på 
Skjetten 

157 271  2 500 000  Styringsgruppe for prosjektet er opprettet. Prosjektet er etablert, 
og prosjektleder er ansatt og har startet opp arbeidet.   

9312 2016 - Levende torg 433 765  500 000  Prosjektet er gjennomført.  Årets tema er kunst i offentlig rom og 
urbant landbruk. 

9313 2016 - Driftstilskudd Akershus 
kunstsenter 

0  1 500 000  Det skal utarbeides en opptrappingsplan for tilskuddt til driften av 
Akershus kunstsenter.  

9322 2017 - Vertskommuneforpliktelser 
Akershus teater (s6-8) 

300 000  300 000  Driftstøtte til Akershus teater er utbetalt ihht vedtak. 

9323 2017 - Tilskudd rehabilitering 
Lillestrøm kirke (s6-10) 

0  1 000 000  Midlene overføres til Skedsmo kirkelig fellesråd ihht  
fremdriftsplanen fra SKF. Følges opp i  løpet av høsten. 

9324 2017- Tilskudd 
løypeprepareringsmaskin 
Leirsund (s6-12) 

700 000  700 000  Midlene er overført klubben i tilknytning til innkjøp av ny maskin.  

9325 2017 - Tilskudd klubbhus 
Strømmen og Lillestrøm skiklubb 
(s6-13) 

0  330 000  Avventer finansiering og fremdriftsplan fra klubben før overføring 
av midlene.  

  SUM 9 677 729 22 255 000    
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4.6 Teknisk sektor 
Budsjett og regnskap pr. august 2017  (1000 kr): 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn hittil 

i år 
Avvik i 

kr 
Avvik i 

% 
Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt 34 757 17 236 17 521 50,41 95 212 18,10 -4 300 99 512  

 LØNNSUTGIFTER 69 111 67 812 1 299 1,88 110 086 61,60 100 109 986  

 DRIFTSUTGIFTER 225 876 210 395 15 480 6,85 329 786 63,80 -2 700 332 486  

 DRIFTSINNTEKTER -260 230 -260 972 743 -0,29 -344 660 75,72 -1 700 -342 960  

 I alt 34 757 17 236 17 521 50,41 95 212 18,10 -4 300 99 512  

 
Regnskapet viser et positivt avvik på 17,5 mill. kroner pr. august 2017, men sektoren melder om 
et merforbruk på 4,3 mill. kroner ved årets slutt. Merforbruket er i avdeling for brann-beredskap, 
eiendomsskatt, planavdelingen og vannforsyning. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert 
programområde: 
 
Administrasjon teknisk: Regnskapet viser et positivt avvik pr. august på 6,6 mill. kroner. 
Programområdet forventes å gå i balanse på årsbasis. Underforbruk av driftsutgifter pr. august 
skyldes bevilgninger til prosjekter som ikke har kommet i gang. Dette gjelder områderegulering 
Lillestrøm nord og revidering av kommuneplanen.  
 
Parkering: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,2 mill. kroner pr. august. Programområdet vil 
trolig levere et mindre overskudd på årsbasis.  
 
Eiendomsskatt: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,7 mill. kroner pr. august. Det er tidligere 
meldt om et beregnet merforbruk på 1,0 mill. kroner i 2017. Denne prognosen opprettholdes. Det 
vil bli fremmet egen sak med forslag om inndekning av merutgiftene. 
 
Brann – beredskap:  Regnskapet viser et negativt avvik på 0,4 mill. kroner pr. august.  Sektoren 
opprettholder prognose om underskudd på 0,1 mill. kroner på årsbasis. Dette skyldes at 
driftstilskuddet for 2017 til brannvesenet ble godkjent til 0,5 mill. kroner høyere enn teknisk 
sektors bevilgning. Brannvesenet har behandlet regnskapsresultatet for 2016, og vedtatt at deler 
av overskuddet skal tilbakeføres til eierkommunene. Skedsmo kommunes andel av 
regnskapsoverskuddet er i underkant av 0,4 mill. kroner.  Netto effekt blir 0,1 mill. kroner.   
 
Kommunalteknikk: Regnskapet viser et positivt avvik på 0,4 mill. kroner pr. august.   
Programområdet forventes å gå i balanse på årsbasis. Det arbeides med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan og detaljprosjekt for flomvoll på Leirsund.  
  
Samferdsel:  Regnskapet viser et negativt avvik på 2,2 mill. kroner pr. august.  Programområdet 
forventes å gå i balanse ved årsslutt. Årets asfaltering er i sluttfasen med et overforbruk på 0,1 
mill. kroner som dekkes innen programområdet. Renhold i sentrum er styrket i år etter at det er 
inngått avtale med både Norasonde og Kirkens bymisjon om rydding av søppel i Lillestrøm 
sentrum.  
 
Vannforsyning:  Regnskapet viser et positivt avvik på 2,8 mill. kroner pr. august.  Det forventes 
et underskudd på 1,5 mill. kroner på årsbasis. Et underskudd på vannområdet vil være 
fremførbart og kan hentes inn gjennom neste års gebyrinntekter.  Vannfondet vil tømmes i 2017, 
og underskuddet må derfor hentes inn i 2018. Årsaken til underskuddet skyldes store 
vannlekkasjer, som har ført til større utgifter både til kjøp av vann og til lekkasjesøk. Noe av 
utgiftene kan dekkes inn av merinntekter på vannområdet.  
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Avløpsbehandling: Regnskapet viser et positivt avvik på 6,1 mill. kroner pr. august.  
Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt. Det har vært mindreforbruk på 
driftskontraktene fordi det har vært nødvendig å benytte mannskapet til arbeid på vannområdet, 
grunnet de store lekkasjene, dette reguleres mot mindre fondsbruk.  
 
Renovasjon: Regnskapet viser et positivt avvik på 6,1 mill. kroner pr. august, dette skyldes at 
ekstra midler til arbeidet til Brånås avfallsdeponi er lagt inn i juli måned, og her er det brukt 1,1 
mill. kroner av et budsjett på 6,7 mill. kroner.  Programområdet forventes å gå i balanse ved 
årsslutt. Miljøkartlegging rundt Brånås avfallsdeponi pågår, og det jobbes mot krav stilt fra 
Fylkesmannen. Svarfristen er utsatt til 15. november. Det er gjennomført målinger i 144 boliger, 
og rapporten foreligger. Det er påvist gass i 9 boliger. Det er utført tiltak og utbedringer på 
boligene der det er registrert avvik. Ytterligere tiltak i området vil iverksettes utover høsten. 
Blant annet skal det etableres leirpropper i grøftetraseer for å hindre gass i nå frem til hus.  
 
Driftsavdelingen: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,1 mill. kroner pr. august.  
Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt.  
 
Planavdelingen: Regnskapet pr. august viser et negativt avvik på 1,8 mill. kroner, og melder et 
avvik på årsbasis på 1,7 mill. kroner.  Dette skyldes at gebyrinntektene er budsjettert for høyt i 
2017. Inntektene blir mindre på grunn av 1) reduserte mulighetene til å gebyrbelegge planer for 
offentlige formål og 2)  at vi i hovedsak har hatt planer til 2. gangsbehandling. Gebyret ilegges i 
forbindelse med 1. gangs behandling.   
 
Geodataavdelingen: Regnskapet viser et negativt avvik på 0,2 mill. kroner pr. august. 
Programområdet forventes å gå i balanse ved årsslutt.  
 
Byggesak: Regnskapet pr. august viser et positivt avvik på 0,5 mill. kroner pr. august. 
Avdelingen opplever en stadig økende saksmengde. Samtidig er det flere utviklingsoppgaver, 
tilsynsoppgaver og ulovlighetsoppgaver som avdelingen ikke har kapasitet til å gjennomføre. De 
høye gebyrinntektene gir anledning til å ansette flere saksbehandlere, slik at vi får kapasitet til å 
følge opp lovpålagte oppgaver innen tilsyn og ulovligheter. Det er under utlysing to 
juriststillinger som skal bidra til avdelingens samlede kapasitet.  
 
Selvkost: 
Tabellen viser sektorens gebyrinntekter per 31.08.2017. Årsgebyrene for andre termin for vann, 
avløp, renovasjon og feiing er nå fakturert.  

Område Regn. 31.8 Bud. 31.8 Avvik 
Vann 55 437 847 53 800 000 1 637 847 
Avløp 58 010 818 56 414 000 1 596 818 
Renovasjon 49 356 110 50 700 000 -1 343 890 
Feiing 5 113 688 5 300 000 -186 312 
Regulering 2 433 489 4 390 228 -1 956 739 
Oppmåling 1 086 200 1 525 847 -439 647 
Byggesak 8 787 171 9 606 373 -819 201 

 
Årsmål: 
Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene, unntatt mål nr. 9 «Det er utarbeidet en plan for 
utvikling og utlegging av veiledere på kommunens hjemmesider».  På grunn av stort omfang av 
byggesaker har det ikke vært kapasitet til oppfylle dette.  Det vises til vedlegg 1, der sektorens 
årsmål og status er presentert.   
 
Sykefravær: 
Sykefraværet for 2. kvartal 2017 var 5,0%, mot 6,5 % på samme tid i fjor.   
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6. Utbyggingsavtaler 
Tabellen viser status på sektorens utbyggingsavtaler per 2. tertial.  

Prosjekt Kommentar 
Bølerveien 
(Mesta-tomten) 

Det er avholdt møter med Fabritius Gruppen AS og ROAF om 
utbygging av deler av Bølerveien mot Sørum grense med justert 
kjørebane, nye rundkjøringer, gang- og sykkelvei med belysning 
iht. reguleringsplan og rekkefølgebestemmelser. Kommunen 
avventer mer dokumentasjon, før sluttforhandling av avtale og 
evt. refusjonssak. Fabritius Gruppen AS er interessert i 
samarbeid om opparbeidelse av Bølerveien, før utbygging på 
eiendommen. 

Bølerveien 
(ROAF-tomten) 

Det er avholdt møter med Fabritius Gruppen AS og ROAF 
om utbygging av deler av Bølerveien mot Sørum grense 
med justert kjørebane, nye rundkjøringer, gang- og sykkel 
vei med belysning iht. reguleringsplan og rekkefølge 
bestemmelser. Kommunen avventer mer dokumentasjon, 
før sluttforhandling av avtale og evt. refusjonssak. 

Høgslund 
 

Høgslund bygges ut, og utbygger følger opp rekkefølge 
bestemmelser med bygging av ny rundkjøring i Trondheims 
veien-Lurudveien-Moreneveien og ny vei (tverrveien) til 
kulvert under E6 og Bølerveien med bom, gang- og sykkel 
vei og belysning. Dialog om bussbom ifm med bussrute. 

Lillestrøm Øst, 
delområde A. 
Solheimsgata – 
Landstads gate – 
Teatergata 

I henhold til HUT-sak , 08.02.2017. Mindre vesentlig 
reguleringsendring og forprosjekt Lillestrøm Øst er godkjent. 
Gjennomført forhandlingsmøte om utbyggingsavtale og 
avventer tilbakemelding fra utbyggere.  

Lahaugmoen  Det er avholdt møter med Lahaugmoen AS om kommunal 
overtakelse av infrastruktur og justeringsavtale. Ny atkomstvei 
fra Lahaugmoen til Bråteveien skal åpnes våren 2017. 

Lillestrøm, kvartal 33. 
(Skedsmogata – E. 
Wessels gate – 
Gjerdrumsgata – 
Storgata 

Avventer grunnlag for justeringsavtale for mva.-
refusjon for infrastruktur, som kommunen skal 
overta. 

Lillestrøm, kvartal 36 
(Gjerdrumsgata – E. 
Wessels gate – 
Nannestadgata – 
Storgata) 

Arbeid med justeringsavtale for mva.-refusjon. 
Utredning om drift og vedlikehold samt 
eierforhold til offentlig regulert gang- og 
sykkelvei og torg. 

Strandveien Møter med RA2 og Rælingen kommune om 
utbyggingsavtale, justeringsavtale for mva.-
refusjon for utbyggingsområdet. Avventer 
justering av forslag til reguleringsplan før videre 
forhandlinger. 

Meierikvartalet Det er gjennomført forhandlingsmøter om 
utbyggingsavtale.  
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4.9 Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.m 
 

Budsjett og regnskap pr. august 2017  (1000 kr): 
 Beskrivelse Rev bud 

hittil i år 
Regn hittil i 

år 
Avvik i 

kr 
Avvik 
i % 

Rev bud 
hele året 

Forbruk 
% 

Forventet 
årsavvik Årsprognose  

 Totalt -1 754 715 -1 754 629 -86 0,00 -2 568 823 68,30 38 230 -2 607 053  

 LØNNSUTGIFTER 0 0 0 0,00 0 0,00 20 000 -20 000  

 DRIFTSUTGIFTER 163 300 102 560 60 741 37,20 469 413 21,85 0 469 413  

 DRIFTSINNTEKTER -1 918 016 -1 857 189 -60 827 3,17 -3 038 236 61,13 18 230 -3 056 466  

 I alt -1 754 715 -1 754 629 -86 0,00 -2 568 823 68,30 38 230 -2 607 053  

 
Det store avviket på 60 mill. kroner, både på driftutgifter og driftsinntekter, skyldes at den del av 
fjorårets overskudd som skal settes på fond, er budsjettjustert inn i juli måned, og denne 
overføringe er ikke regnskapsført ennå.  
 
Skatt og rammetilskudd: Kommunens andel av skatteinngangen i august 2017 var 24,4 mill. 
kroner, noe som var 8,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Akkumulert ligger vi 44,8 mill. 
kroner over budsjettet, som tilsvarer en pluss på 4,6%.  Vi ser at den høye skatteinngangen 
påvirker skatteutjevningen i rammetilskuddet, uten at vi kan fastsette dette på årsbasis.   
 
Renteutgifter/renteinntekter:  
Vi har betydelige merinntekter på posten for renteinntekter pga stor likviditetsbeholdning. Pr. 1. 
halvår 2017 har vi 3,8 mill. kroner høyere renteinntekter enn budsjettert. Når det gjelder 
renteutgifter på våre flytende lån, så har vi budsjettert med en gjennomsnittlig flytende rente på 
1,5%, og det vil holde.  
 
Pr. nå så vil merinntektene på felleskapitlet dekke underskuddet som er meldt i sektorene.  
 
5. Investeringer 
Vedtatt revidert investeringsbudsjett for 2017 er 681,0 mill. kroner. Av dette er 409,4 mill. 
kroner overført fra 2016. Det er utbetalt 103,0 mill. kroner pr. 31.08.17. I vedlegg 3 er det laget 
en oversikt over alle utbetalinger og budsjett for pågående prosjekter pr. august. I tillegg er 
investeringsoversikten som teknisk sektor legger fram for sitt hovedutvalg, med som vedlegg 4.  
 
Kommunen har for øvrig mottatt 86,9 mill. kroner i salgsinntekt for salg av tomt Gnr 57/Bnr 57 
på Berger. 
 
Prosjekter i sentraladministrasjonen 
Budsjettrammmen i 2017 består av:   
Byggeprosjekter:  215,9 mill. kroner 
Div mindre prosjekter:             34,1 mill. kroner  (oppgradering eiendom, ladepunkter) 
Reg. planer, utv. eiendom   17,0 mill. kroner 
EPC/ENØK/Oljefyrer    26,4 mil. kroner 
Kjøp av eiendom      6,0 mill. kroner (innløsning bolighus Brånås) 
Fiber (IT-avd)       3,0 mill. kroner 
Sum    302,4 mill. kroner 
  
De største beløpene i budsjett 2017 for byggeprosjekter som eiendomsavdelingen har ansvaret 
for er:  Husebylåven (52,3 mill. kroner), tilbygg Lillestrøm barnehage (44,5 mill. kroner), 
hardbruksboliger (40,8 mill. kroner),  Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter (32 mill. kroner) og ny 
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barnehage på Bråtejordet (16,5 mill. kroner). Eiendomsavdelingen har ansvaret for 
eiendomsskatteprosjektene  9247, 9249 og 9296. 
 
Eiendomsavdelingen har brukt kun 40 mill. kroner av årets bevilgning. Dette kan i hovedsak 
forklares med at byggingen på Husebylåven, Lillestrøm barnehage og hardbruksboliger ikke er 
kommet i gang. I tillegg er det besparelser på Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter og Bråtejordet 
barnehage. 
 
Nedenfor kommenteres en del av prosjektene. Det er prosjektets totalkostnad/totalbudsjett som 
kommenteres, selv om budsjettene er fordelt over flere år: 
 
Vedr forprosjektet til Akershus kunstsenter (prosjekt 9304) – dekning av merforbruk i 2016 
Det ble bevilget kr. 400.000 i driftstilskudd til Akershus kunstsenter i 2016. Det ble imidlertid 
benyttet kun kr 100.000. Årsaken er at bevilgningen til Akershus kunstsenter ble gitt under 
forutsetning av at det var etablert en avtale med Akershus fylkeskommune om bygging av nytt 
kunstsenter. Avtalen kom imidlertid ikke på plass i 2016. Rådmannen valgte imidlertid å 
kompensere økte utgifter for Akershus kunstsenter pga arbeid med prosjektering av nybygg med 
kr 100.000. Resterende del av bevilgningen er tilbakeført til eiendomsskattefondet.  
 I 2016 ble benyttet kr 316.042,-   mer enn budsjettert til eiendomsskatteprosjekt 9304 – 
Forprosjekt Akershus kunstsenter. Årsaken til merforbruket var først og fremst knyttet til 
advokatutgifter for utarbeiding av bindende forhåndsuttalelse (BFU) vedrørende fradragsrett på 
mva. Merkostnadene ble dekket midlertidig fra andre midler (lånemidler 
eiendomsskatteprosjekter), som tilbakeføres i år ved bruk av eiendomsskattefondet. Det vises i 
denne sammenheng til tilnærmet tilsvarende besparelse på driftstilskudd til kunstsenteret nevnt 
innledningsvis.  
 
9249 Husebylåven 
Total bevilgning til og med 2017 er 55 mill. kroner. Totalt er det avsatt 69 mill. kroner i HP-
perioden. I sak 17/81 den 14.06.2017 vedtok kommunestyret å bygge ut Husebylåven innenfor 
en absolutt ramme på 69 mill. kroner. Det arbeides med nytt romprogram, og utarbeidelse av 
driftsmodell med driftsbudsjett skal legges fram som egen sak. Det er hittil påløpt 3,4 mill. 
kroner som gjelder innledende prosjektkostnader og innspill til utforming av spillemiddelsøknad. 
 
9296 Rehabilitering svømmehaller 
Det er totalt bevilget 21,250 mill. kroner i perioden 2015-2017. Foreløpig er det brukt 10,8 mill. 
kroner. I 2017 er det 3 anlegg som skal utføres, og status er følgende: Arbeidet med renseanlegg 
LIBOS skal starte nå, arbeid med nytt ventilasjonsanlegg i Skjetten svømmehall er ferdig, og 
rehabilitering av dusjer på Sten-Tærud er nær ferdig.  Det er beregnet at ca. 7,0 mill. kroner må 
søkes overført til 2018.  
 
1070 Ladepunktstrategi 
Det er inngått samarbeid med Oslo kommune om rammeavtale på etablering av ladepunkter.  
 
1060 ENØK/1090 EPC 
EPC prosjektet (prosjekt 1090) er oppdelt i tre faser. Vi er nå i fase 3 Prosjektoppfølging. Vi har 
overtatt prosjektet nå i sommer, det skulle vært overtatt i november 2016.  Kommunen er i dialog 
med leverandør om leveransen, og sluttoppgjør gjenstår. Rammen for prosjektet er 53,750 mill. 
kroner. Det er brukt 47,9 mill. kroner pr. august 2017.  Det er foreløpig ikke planlagt andre større 
ENØK tiltak i 2017 utover EPC. 
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1089 Hardbruksboliger 
Det er bevilget totalt 41,6 mill. kroner til prosjektet. Arkitektfirma Tegn3 har fått oppdrag med å 
utarbeide ideskisse. Tegn3 vil i løpet av september sende inn planforslag til behandling i teknisk 
sektor. Det er hittil brukt 2,3 mill. kroner på prosjektet.  
   
2079 Tilbygg Lillestrøm barnehage 
Kommunestyret vedtok å øke rammen for utbyggingen av Lillestrøm barnehage med 10 mill. 
kroner i K-sak 17/54 den 10.05.17. Det må etableres erstatningsbarnehage i anleggsperioden i 
Vestbygata. Arbeid på tomta forventes å starte i nov/des 2017, og barnehagen forventes å stå 
ferdig nov/des 2018.  
 
2082 Rehabilitering Åsenhage og Sten-Tærud skoler  
Kommunestyret har bevilget 7,5 mill. kroner til rehabilitering av skolene. Det er hittil utført 
arbeider for ca 3 mill. kroner (hittil er kun 1,0 mill. kroner utbetalt). Det som planlegges nå, er 
utbedring av skolekjøkken, og prosjekteringen her vil ta noe tid. Utbedringen vil ikke starte i år, 
men utsettes til 2018. Midlene søkes overført til 2018.  
 
Ferdigstilte byggeprosjekter. Disse byggene er overtatt, og status er følgende:  
 
Prosjekt Budsjett Regnskap Kommentar 
3068 Omsorgsboliger – Husebyjordet 135,0 mill 

 
130,9 mill Bygget ble overtatt i september 2013. 

Det er uenighet om sluttoppgjøret, og 
ny rettssak er berammet til oktober 17.    

2068 Bråtejordet skole 243,2  mill 234,6 mill Samlet byggeregnskap for utbyggingen 
på Bråtejordet er lagt fram til politisk 
behandling.     

2071 Bråtejordet barnehage 
 

95,0 mill.  80,6 mill Samlet byggeregnskap for utbyggingen 
på Bråtejordet er lagt fram til politisk 
behandling.     

3081 Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter 338,9 mill 306,6 mill Prosjektet er ferdigstilt. Det har vært 
lite uforutsette utgifter, og dermed lite 
bruk av reservepotten. Byggeregnskap 
vil bli lagt fram høsten 2017. 

9247 Hall/park Slora 113,4 mill 111,7 mill Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli lagt 
fram byggeregnskap høsten 2017.  

2076 Ombygging Stalsberg skole 45,5 mill. 44,1 mill Prosjektet er overtatt, gjenstår noe 
restarbeider og sluttoppgjør. 

2078 Tilbygg Strømmen barnehage 26,0 mill 25,6 mill. Arbeidet er avsluttet. Sluttregnskap vil 
legges fram høsten 2017.  

 
 
Prosjekter i undervisningssektoren: 
Sektoren har ingen bevilgning på årets investeringsbudsjett.   
 
Prosjekter i helse- og sosialsektoren: 
Sektoren har en bevilgning på 6,0 mill. kroner i årets investeringsbudsjett. Følgende prosjekter er 
i igangsatt/planlagt i 2017, alle tall inkl mva: 
 
Ombygning av stuer og kontorer LIBOS og Skedsmotun 
Prosjektet er gått over 2 år, og prognosen for kostnad 2017 er ca 1,15 mill. kroner. 
 
Oppstart/møblering av dagsenter LIBOS 
I forbindelse med «Dreiningsprosjektet» lå det i planene at det skulle opprettes nytt dagsenter på 
LIBOS. Det er avsatt 0,15 mill. kroner til innkjøp av møblement til oppstart av dagsenteret. 
Forventet kostnad er 0,15 mill. kroner. 
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Kjøkken 
Der er avsatt 0,375 mill. kroner til ombygning av en kjøkkengryte på sentralkjøkkenet på 
Skedsmotun, samt at det er planlagt ombygning av kjøkkenet i Åråsveien som i dag har et 
husholdningspreg til et mer produksjonsbasert kjøkken.  
 
Innkjøp av bil dagsenteraktivitet 
Det er avsatt midler til kjøp av bil til transport av brukere i forbindelse med styrkingen av tiltak 
til forebygging og aktivitet knyttet til «Dreiningsprosjektet». Det legges foreløpig til grunn at 
kjøp skjer i løpet av 2017 – innenfor rammen på 437.000. 
 
Ombygging av Låkebygget på Stalsberg 
Det er avsatt 1,6 mill. kroner til ombygging av Låkebygget på Strømmen for etablering av 
samlingspunkt for omsorgsboligene, boliger for funksjonshemmede og sykehjem, inkludert 
etablering av arena for aktiviteter. Prosjektet er i oppstartfasen og forventes fullført innenfor 
budsjett.  
 
 
Prosjekter i kultursektoren (prosjektene 5*, og 9262, 9272,  9282, 9284, 9307, 9317, 9326, 
9327,9328, 9329 og 9330 ) 
Kultursektoren har et brutto investeringsbudsjett i 2017 på 41,7 mill. kroner.  
Det vises til vedlegg 2 som viser forbruk og kort beskrivelse av framdrift for det enkelte prosjekt.  
 
 
Prosjekter i teknisk sektor (prosjekt 6*, og 9252, 9263, 9309, 9316 og 9321) 
Årets bevilgning i teknisk sektor er 330,7 mill. kroner inkl. mva. Av totalbevilgningen i 2017 er 
199,6 mill. kroner overført fra 2016 (ubrukte midler i 2016).  
 
Bevilgningen er fordelt slik: 
Kjøp maskiner:                 Total bevilgning er     4,4 mill. kroner 
Rammebevilgning vei:     Total bevilgning er   46,2 mill. kroner  
Budsjett veilys:                 Total bevilgning er   20,8 mill. kroner  
Rammebevilgning vann:  Total bevilgning er    77,9 mill. kroner  
Rammebevilgning avløp: Total bevilgning er  163,6 mill. kroner 
Ladepunktstrategi:        Total bevilgning er     1,0 mill. kroner   
E-skatt prosjekter:        Total bevilgning er   16,6 mill. kroner  
 
Sum         330,7 mill. kroner 
 
Regnskapet viser at sektoren har brukt 51,1 mill. kroner inkl. mva av årets bevilgning. Det 
største avviket skyldes et års forsinket oppstart av PA6, ca. 100 mill. kroner på avløp. Dette 
skyldes lang saksbehandlingstid hos NVE og fylkesmannen for Nittedal kommune. Det er gitt 
tillatelse til å legge ledning i Nitelva fra 1. oktober til 1. april. Ledningsarbeidet starter 1. oktober 
og bygging av pumpestasjon starter medio oktober.  
 
Solbergprosjektet er foreløpig forsinket med 10 måneder. Vi hadde opprinnelig avtale med 
Statens vegvesen om at oppstart kunne skje etter vanlig søknad på bakgrunn av eksisterende 
planer. Dette endret seg i desember 2016. Da kom kontrabeskjeden fra Vegvesenet om at 
Solbergprosjektet var mer omfattende enn forutsatt, og det var behov for en egen byggeplan som 
baseres på veiklasse H1 (dimensjonert for vogntog). Dette kan føre til omregulering og nye 
grunnerverv. Kommunen er ikke enige i Vegvesenets avgjørelse og har bedt om et møte. 
Budsjettet til Solbergprosjektet er på 34,7 mill. kroner.  
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Til sammen på prosjektene 6100 Vei, 6400 Vann og 6500 Avløp er det 35 mill. kroner som ikke 
er disponert til konkrete enkeltprosjekter.  
 
Sektoren har startet 12 av 24 anlegg på arbeidsplanen. Det jobbes med prosjektering av 7 anlegg, 
og 2 anlegg er kunngjort.  
 
Som en orientering blir sektorens egen investeringsrapport til HUT lagt fram for kommunestyret 
(vedlegg 4). Det gir en fullstendig over alle prosjekter som er på investeringsplanen i 2017, 
uavhengig av om de er igangsatt eller ikke.   
 
 
6. Likviditetsoversikt pr. 31.08.17 
Likviditet Regnskap 

              Rente 
Bankinnskudd konsern 1.323.653.667  1,20%  
Lillestrømbanken            5.494.044 1,00%  
Obligasjoner                           0             
TOTALT 1.329.147.711  

 
 
 
7. Formannskapets post 
 
Budsjett eks. mva Kr 600.000,00 
   
Forbruk pr 30. august 2017 eks mva:   
Avslutning for rådmannen 
Tilskudd til julegata 2016 
Dugnad Rælingsgutta 
Tilskudd LSK Unified 
Tilskudd Strømmen IF Unified 
Studiereise Bodø 
Gave til TV-aksjon, 1 kr pr. innbygger 

Kr 
« 
« 

19.592,00 
20.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

19.808,00 
53.725,00 

Sum utgifter pr. 31.08.17 Kr        124.125,00 
 
 
 
 

Skedsmo kommune, 18. september 2017   
 

 
 

 
Trine Myrvold Wikstrøm  

rådmann 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 16/00120-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4.9.2017 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4.9.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 04.09.2017 kl. 16:00 
Sted: Kantinen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Øyvind Skaarer, nestleder, ledet møtet 

Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Gunnar Bergedal 

  
Forfall:  Trine Wollum, leder. Forfall ble meldt sent, vara ble ikke 

innkalt. 
Elin Garcia 

  
Andre: Kommunaldirektør Arild Hammerhaug og assisterende 

kommunaldirektør Cathrine Gundersen under sak 54. 
Fra Romerike revisjon møtte daglig leder Nina Neset, og 
forvaltningsrevisor Miriam Sethne. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

54/17 
16/00029-
49 

Henvendelse angående lovlighetskontroll - orientering 
om kommunens praksis rundt tildeling av økonomisk 
bistand til dekning av husleie 

3 

55/17 
16/00120-
13 

Godkjenning av protokoll 4 

56/17 
17/00016-
10 

Reglement for kontrollutvalget 5 

57/17 
17/00016-
11 

Forslag til bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 

6 

58/17 17/00040-9 
Orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen  

7 
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59/17 
16/00049-
10 

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 8 

60/17 
15/00244-
22 

Etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

10 

61/17 17/00053-3 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 11 

62/17 16/00084-5 
Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike 
revisjon 

12 

63/17 
16/00032-
28 

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 13 

64/17 
16/00032-
29 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering 
av uavhengighet  

14 

65/17 
16/00032-
30 

Orientering fra revisjonen  15 

66/17 
16/00033-
27 

Referater 16 

67/17 
15/00218-
31 

Eventuelt 17 

68/17 17/00084-1 Selskapskontroll Krisesenteret - prosjektplan 18 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 19.30 
 
 
Øyvind Skaarer,  
Nestleder kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

54/17 Henvendelse angående lovlighetskontroll - orientering om 
kommunens praksis rundt tildeling av økonomisk bistand til 
dekning av husleie 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 54/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Kommunaldirektør Arild Hammerhaug og assisterende kommunaldirektør Cathrine 
Gundersen la frem saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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55/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 55/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.6.2017 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Det var ingen merknader til protokollen 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.6.2017 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
  



70/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-15 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017

 5  

 

56/17 Reglement for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 56/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget godkjenner reglementet med de endringer som fremkom i møtet. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet utkastet. Det ble lagt frem forslag om å ta inn et nytt punkt 2 i 
§9:  «Den som er valgt som medlem av kontrollutvalget, plikter å delta i utvalgets 
møter, med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. Koml. § 40 nr. 1» Punktene i 
paragrafen endrer nummerering tilsvarende.   
 
I §18, 6. kulepunkt: Oppdatere byttes ut med Administrere 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner reglementet med de endringer som fremkom i møtet. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 
 
 
[Lagre]  
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57/17 Forslag til bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 57/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en bredt anlagt orientering om 
medarbeiderundersøkelsen hvor utvalget kan få innsikt i resultatene på sektornivå og 
ett nivå under sektor, samt hvordan utviklingen har vært over tid. Videre ønsker 
utvalget oversikt over både korttids- og langtidsfraværet samt om det er forskjell i 
fraværet mellom heltids- og deltidsstillinger.  
 
 
Møtebehandling 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber rådmann om en redegjørelse om 
medarbeiderundersøkelsen, hvor resultatene operasjonaliseres på sektornivå 
og direkte underliggende nivå, forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med 
respondentenes anonymitet.  

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en datasammenstilling med tidligere 
medarbeiderundersøkelser for hvordan utvikling/trend har vært over tid. 

3. Kontrollutvalget ber rådmann om en oversikt over utvikling/trend i korttids- og 
langtidsfraværet sammenlignet med fraværet mellom heltids- og 
deltidsstillinger.   

 
[Lagre]  
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58/17 Orientering om status i arbeidet med kommunereformen  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 58/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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59/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 59/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Skedsmo 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 
 

 Budsjett 2018 

Godtgjørelser kontrollutvalget        140 000 

Abonnementer            3 000 

Møteutgifter            5 000 

Kurs          35 000    

Sum kontrollutvalget        183 000 

 70 000 

Sekretærfunksjonen       360 000 

Revisjonen     3 564 000 

Totalt     4 177 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Skedsmo kommune 2018. 
 
 
 
Møtebehandling 
Teksten «Kjøp av tjenester» var falt ut av forslaget til vedtak i linje 6. 
 
Utvalget ønsker å ha 11 møter i 2018. Møtegodtgjørelsen ble derfor økt med kroner 
5000.- 
 
Det nye forslaget til vedtak blir da: 
 
 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Skedsmo 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 
 

 Budsjett 2018 

Godtgjørelser kontrollutvalget        145 000 

Abonnementer            3 000 

Møteutgifter            5 000 

Kurs          35 000    

Sum kontrollutvalget        188 000 

Kjøp av tjenester 70 000 
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Sekretærfunksjonen       360 000 

Revisjonen     3 564 000 

Totalt     4 182 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Skedsmo kommune 2018. 
 
 
 
[Lagre]  
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60/17 Etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 60/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i revisjonsrapporten 
«Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, RRi september 2017» 
nå er fulgt opp. Utvalget har videre merket seg at det har tatt lang tid å etterkomme 
anbefalingen om å vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, 
herunder flerårig vedlikeholdsstrategi.  

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Miriam Sethne la frem rapporten og svarte på kontrollutvalgets 
spørsmål. 

Revisjonen sjekker hvilke systemer Fet og Sørum har når det gjelder saksbehandling 
samt forvaltning av bygg. 

Kontrollutvalget ønsker å få seg forelagt saken om eiendomsstrategi. 

Vedtak 
1. Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i revisjonsrapporten

«Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, RRi september
2014» nå er fulgt opp. Utvalget har videre merket seg at det har tatt lang tid å
etterkomme anbefalingen om å vurdere behovet for en overordnet og
fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig vedlikeholdsstrategi.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få seg forelagt saken om
eiendomsstrategi som skal legges frem for kommunestyret.

[Lagre] 
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61/17 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 61/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet de to prosjektene kvalitet i eldreomsorgen og Skedsmo 
kommunes eierskapsforvaltning. Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste for 
Skedsmo kommune, trådte i kraft 1.7.2017. Denne bør virke en stund før det 
gjennomføres forvaltningsrevisjon på området.  
 
Kontrollutvalget ønsker i tillegg til de problemstillinger som er omtalt i plan for 
selskapskontroll og i saksfremlegget en oversikt over kommunens eierskap. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget prioriterer forvaltningsrevisjon på Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning hvor opplæring av representantskapsmedlemmer, rådmannens 
rolle og mandatering av representantskapsmedlemmer skal være sentrale tema i 
tillegg til en oversikt over kommunens forvaltning av eierskap og interkommunalt 
samarbeid. Kontrollutvalget ber om prosjektplan til møtet i oktober eller november. 
 
[Lagre]  
 
  



70/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-15 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017

 12  

 

62/17 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 62/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i 
saksfremstillingen. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Nina Neset gikk gjennom rapporten, og la frem en bench marking 
mellom kommunene som RRi har oppdrag for.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
[Lagre]  
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63/17 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 63/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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64/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av 
uavhengighet  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 64/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
 
[Lagre]  
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65/17 Orientering fra revisjonen  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 65/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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66/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 66/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
[Lagre]  
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67/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 67/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet og kom til at utvalget skal be om å få informasjon på 
lønnslippen om hvilke møter utvalget får godtgjøring for. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen om at det heretter gis informasjon om hvilke møter 
utvalget får godtgjøring for ved utbetaling av møtegodtgjørelse. 
 
 
[Lagre]  
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68/17 Selskapskontroll Krisesenteret - prosjektplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 68/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas.  
2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme 

på inntil 400 timer. 
3. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 

orientering.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas.  
2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme 

på inntil 400 timer. 
3. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 

orientering.  
 
[Lagre]  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune bestilte i møte 20.6.2016 (sak 31/16) en forvaltningsrevisjon 

innenfor området eiendomsskatt. Endelig rapport, med tittelen Eiendomsskatt. Taksering og 

klagebehandling, ble oversendt kontrollutvalget 27.3.2017. Følgende problemstillinger ble besvart i 

undersøkelsen: 

 

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

2. 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 

klagesaksbehandling? 

 

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

ønsket ytterligere undersøkelser. Prosjektplan for oppfølgingsundersøkelsen ble vedtatt i møte 

8.5.2017. 

Formål og problemstillinger 

Følgende hovedproblemstillinger legges 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?  

 

Undersøkelsen er avgrenset til å se på boligeiendommer. Problemstillingene er beskrivende, og har 

som formål å besvare de spørsmål som kontrollutvalget hadde til forvaltningsrevisjonsrapport datert 

27.3.2017. Revisjonens oppsummering av sine funn følger til slutt i rapporten. 

Metode 

I undersøkelsen er det benyttet dokumentanalyse, tallanalyser og intervju. Tallanalysen er 

gjennomført i tilknytning til problemstilling 1 og 3, mens dokumentanalyse og intervju er brukt for å 

svare på alle problemstillingene. En gjennomgang av tallanalysene i problemstilling 1 er lagt i 

vedlegg til rapporten. 

 

Det er gjennomført et intervju med medlemmene i sakkyndig nemnd. Tallanalysene og figurene i 

rapporten ble forelagt sakkyndig nemnd til uttalelse i intervjuet. 

 

Svar på høringsutkast 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Revisjonen mottok tilbakemelding på 

faktagrunnlaget i rapporten fra kommunen og sakkyndig nemnd i epost av 20.9.2017. Det er gjort 

justeringer i fakta i samsvar med tilbakemeldingene.  
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2 FASTSETTELSE AV TAKSTER I SAKKYNDIG NEMND 

I dette kapittelet bevares problemstilling 1; Hvilken praksis ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i 

sakkyndig nemnd? 

2.1 Sakkyndig nemnds ansvar 

Det framgår av eiendomsskattevedtektene1 § 3 - 1, at leder av sakkyndig nemnd i samarbeid med 

eiendomsskattekontoret er ansvarlig for å planlegge å lede takseringen. Det framgår også av 

vedtektene §§ 3 – 2 og 3 – 6, at sakkyndig nemnd er ansvarlig for både utarbeidelse av alminnelige 

retningslinjer for taksering (sjablonger), og for fastsettelse av takstene på bakgrunn av takstforslag 

fra befaringsmenn. Sjablongtakstforslaget eller takstforslaget på boliger som sakkyndig nemnd 

skulle ta stilling til bygger på følgende formel2 vedtatt av sakkyndig nemnd: 

 

  
 

Formelen over består av ulike sjablonger i tre bokser som multiplisert med hverandre og gir takst på 

den enkelte boligeiendom. 

 

 Boksen fakta fra matrikkel består av to elementer som multipliseres med hverandre. Disse er 

bruksareal (BRA) på den enkelte eiendom og en standardisert kvadratmeterpris for hver 

bygningstype innenfor boliger. Eksempelvis er den standardiserte prisen for en kvadratmeter 

BRA enebolig kr 23 000,- 

 Boksen vurdering ved besiktigelse gjelder kun eneboliger. Eneboliger som ble vurdert til å ha 

høy standard i forbindelse med besiktigelse fikk faktor 1,2. Alle andre eneboliger fikk faktor 

1,0 ved besiktigelse. 

 Boksen reguleringsfaktorer består av totalt 5 forskjellige faktorer. Disse er forskjellige for 

hver bygningstype innenfor bolig. For delte boliger ble det brukt sonefaktor og 

størrelsesfaktor. For eneboliger ble det brukt sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor 

og alders/skjønnsfaktor. For leiligheter ble det brukt sonefaktor, størrelsesfaktor, aldersfaktor 

og etasjefaktor. 

 

                                                

 

 
1 Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret i Skedsmo 26.3.2014. 
2
 For en mer detaljert beskrivelse av sjablongtakstformelen: «Forvaltningsrevisjonsrapport: «Eiendomsskatt. 

Taksering og klagebehandling».  http://www.rokus.no/skedsmo.html 
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Sakkyndig nemnd består av tre medlemmer oppnevnt av kommunestyret i Skedsmo. Ifølge3 leder i 

sakkyndig nemnd startet arbeidet med å vedta takster etter ferien i 2014, og ble avsluttet omkring 

mars 2015. Sakkyndig nemnd vedtok takstene i møter der takstforslagene på forhånd var klargjort 

av administrasjonen i et eget saksbehandlerprogram kalt «Nemndløsning»4. Alle eiendommene fikk 

tildelt et løpenummer, og totalt 15 652 eiendommer fikk vedtatt skattetakst i nemndløsningen per 

15.6.2017. I 2015, som var det første skatteåret etter retakseringen, var det 12 3965 eiendommer 

som var skattepliktige og fikk vedtatt skattetakst. Av disse 12 396 var det 11 657 boligeiendommer6. 

Det er i hovedsak tre forklaringer at vedtatte skattetakster i nemndløsningen per juni 2017 har 3256 

flere skattetakster (15 652) enn skatteliste 2015 (12 396); 

 

 Nybygging av boliger og næringsbygg. 

 365 skattepliktige eiendommer fikk ikke vedtatt skattetakst i 20157 som planlagt. Disse har 

fått vedtatt skattetakst i 2016 eller 2017. 

 Ikke skattepliktige eiendommer er blitt taksert. Mange ikke skattepliktige eiendommer ble 

ikke taksert i 2015, og har blitt taksert senere. Praksis i Skedsmo var at alle eiendommer 

inkludert kommunens egne ble taksert. Se nærmere om dette i rapporten «Eiendomsskatt, 

taksering og klagebehandling» (Romerike revisjon 2016). 

2.2 Fastsettelse av skattetakster 

Under dette punktet undersøkes hvilken praksis sakkyndig nemnd hadde ved fastsettelse av takster 

på boligeiendommer. Praksisen til sakkyndig nemnd er undersøkt gjennom at takstforslag og 

vedtatte takster i Nemndløsning ble sammenholdt med hverandre, samt med offentlig skatteliste for 

2015. Formålet med at dataene fra disse tre ulike datasettene ble sammenholdt med hverandre var 

å kontrollere hvor komplette datasettene var i forhold til hverandre, og å komme fram til et utvalg 

som lot seg undersøke. 

2.2.1 Utvalget i undersøkelsen 

Utvalget i undersøkelsen er de skattepliktige boligene som både hadde takstforslag, vedtatt 

skattetakst, og som var i skattelisten for 2015. Dette innebærer at ikke alle 11 298 boligene inklusiv 

113 borettslag som var utlignet eiendomsskatt i 2015 er en del av undersøkelsen. I tabellen under 

                                                

 

 
3
 Kilde: «Forvaltningsrevisjonsrapport: «Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling, s55».  

http://www.rokus.no/skedsmo.html  

 
4
 Nemndløsningen ble brukt og brukes til klagebehandling av både sakkyndig nemnd og klagenemnd. I tillegg 

blir nemndløsningen brukt til fastsettelse av takst på nye skattepliktige eiendommer. 
5
 Inkluderer alle skattepliktige eiendommer, bolig, næring, landbruk, verk og bruk m.m 

6
 Denne undersøkelsen omfatter alle vedtatte skattetakster på boliger fram til 28.2.2015. Dette innebærer at 

alle boligeiendommer som stod på den offentlige skattelisten for skatteåret 2015 er tatt med. 
7
 Forvaltningsrevisjonsrapport: Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling s 39 - 40. 

http://www.rokus.no/skedsmo.html 
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er utvalget på 10 338 boligenheter i undersøkelsen nærmere beskrevet sammen med skattepliktige 

boliger i skatteliste 2015. 

 

Tabell 1 Utvalget i undersøkelsen 

Utvalg  

Boligtype Antall skattepliktige boliger i 

undersøkelsen 

Antall skattepliktige boliger i skatteliste 

2015 

Borettslag 43 borettslag
8
 113 borettslag

9
 

Delt bolig 2 445 2 753 

Enebolig 5 072 5 489 

Leilighet 2 778 2 943 

Totalt  10 338 

 (delte boliger, eneboliger, leilighet) 

11 185  

(delte boliger, eneboliger, leilighet) 

Kilde: Nemndløsning og skatteliste 2015. 

 

Som det går fram av tabellen er det totalt 10 338 skattepliktige boliger i utvalget. Utvalget i 

undersøkelsen består av boliger som både har takstforslag, vedtatt takst, og som finnes på 

skatteliste 2015. Tabellen viser at ikke alle skattepliktige boliger i undersøkelsen har både 

takstforslag, vedtatt takst og ligger i skatteliste 2015. For de tre boligtypene delt bolig, enebolig, og 

leilighet gjelder dette totalt 847 boligenheter (11 185 – 10 338). I tillegg er det hele 70 borettslag 

som ikke har både takstforslag, vedtatt takst, og som ligger i skatteliste 2015 (113 – 43). Hoved - 

årsaken til dette er at borettslag ofte består av flere gårds – og bruksnummer, noe som ikke framgår 

av listene. Det betyr at hovedparten av alle borettslag/borettslagsandeler dermed ikke er med i 

utvalget.  

 

2.2.2 Gjennomsnittlig skattetakst etter boligtype 

Tabellen på neste side viser gjennomsnittlige skattetakster etter boligtype for utvalget på 10 338 

boliger. 

 

 

 

 

                                                

 

 
8
 Det er 1970 borettslagsandeler i de 43 borettslagene. 

9
 Det var totalt 7101 borettslagsandeler i skatteliste 2015. 
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Tabell 2 Gjennomsnittlig skattetakst etter boligtype 

Gjennomsnittlige skattetakster etter boligtype (kroner) 

Borettslag 2 689 900 

Delt bolig 4 274 120 

Enebolig 4 936 536 

Leilighet 3 366 373 

Kilde: Nemndløsning og skatteliste 2015. 

Tabellen viser at borettslagsandeler er den boligtypen som har lavest gjennomsnittlig skattetakst 

med kr 2 689 900. Eneboliger er den boligtypen som har høyest skattetakst i Skedsmo med kr 

4 936 536 i gjennomsnitt. En gjennomsnittlig skattetakst for enebolig er dermed ca. 84 % høyere 

enn skattetaksten for en gjennomsnittlig borettslagsandel. 

2.3 Fastsettelsen av skattetakster i sakkyndig nemnd 

Sakkyndig nemnd har som nevnt fastsatt takstene på den enkelte eiendom på bakgrunn av 

takstforslag fra administrasjonen. I undersøkelsen er takstforslag sammenholdt med vedtatte takster 

i nemndløsningen. Undersøkelsen viser at sakkyndig nemnd har endret skattetakst sammenlignet 

med takstforslag på 682 boligenheter av totalt 10 338 boligenheter i utvalget. De endrede 

skattetakstene utgjør ca 6,6 % av alle takstforslagene i utvalget. I tabellen på neste side beskrives 

nærmere boliger hvor sakkyndig nemnd har vedtatt en annen takst enn takstforslag. 

 

Tabell 3 Avvik mellom takstforslag og vedtatt takst 

Vedtatt takst er forskjellig fra takstforslag 

Boligtype  Antall boligenheter 

hvor vedtatt takst 

er endret i forhold 

til takstforslag 

Vedtatt takst 

endret i % av 

alle 

boligenheter 

Antall hvor 

vedtatt 

skattetakst er 

nedsatt i 

forhold til 

takstforslag. 

Antall hvor  

vedtatt 

skattetakst er 

oppjustert i 

forhold til 

takstforslag. 

Gjennomsnittlig 

endring i kroner for 

alle boligenheter 

som er endret. 

( - = nedsatt), ( + = 

oppjustert) 

Borettslag 0 0 % 0 0 0 

Delt bolig 0 0 % 0 0 0 

Enebolig 238 4,7 % 235 3 - 114 486 

Leilighet 444 12,6 % 6 438 +336 637 

Kilde: Nemndløsning. 
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Tabellen på forrige side viser i andre kolonne antall boligenheter hvor vedtatt takst er forskjellig10 fra 

takstforslaget. Leiligheter er den boligtypen hvor sakkyndig nemnd har endret flest takstforslag med 

444 boligenheter, mens 238 boligenheter er endret for eneboliger. Når det gjelder % vise tall, viser 

tabellen at innenfor boliger er det på leiligheter at sakkyndig nemnd har gjort flest endringer i forhold 

til takstforslag. Tabellen viser at hhv 12,6 % av leilighetene, og 4,7 % av alle eneboliger har fått 

endret taksten. Sakkyndig nemnd endret ingen takstforslag for borettslag og delte boliger.  

 

Tabellen viser videre at 235 eneboliger har fått satt ned taksten. For leiligheter derimot viser 

tabellen at flertallet som har fått endret takst har fått oppjustert taksten (438), som følge av 

sakkyndig nemnds behandling. I gjennomsnitt har sakkyndig nemnd fraveket 

sjablongen/takstforslaget og justert opp taksten med kr 336 637,- for leiligheter, mens taksten er satt 

ned i gjennomsnitt med kr 114 486 for eneboliger. Skattetaksten har i tre tilfeller blitt satt opp for 

eneboliger, mens den har blitt satt ned i seks tilfeller for leiligheter. 

2.3.1 Boxplot diagram for fastsatte takster 

Revisjonen har utarbeidet et boxplot – diagram for å synliggjøre sammenhengen mellom vedtatt 

takst og takstforslag som vist i tabell 3. Hvert punkt eller liten sirkel i diagrammet viser skattetaksten 

for en boligenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
10

 Sakkyndig nemnd hadde en praksis med at alle takstforslag fikk avrundet taksten ned til nærmeste hele 

tusen kroner når de ble vedtatt. Dette innebærer at tabellen viser alle boligenheter hvor sakkyndig nemnd har 

endret takstforslaget med mer enn tusen kroner. 
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Figur 1 Boxplot diagram vedtatte takster 

Diagrammet viser sakkyndig nemnds endring av takstforslag i den vertikale aksen, og verditakst 

(VT) i den horisontale aksen (0, kr 5 000 000,- og kr 10 000 000,-) Boligenheter (punkt eller sirkel) 

som er over midten representerer skattetakster som er nedsatt i forhold til takstforslag, mens 

boligenheter under midten representerer boligenheter hvor skattetaksten er høyere og har dermed 

blitt oppjustert i forhold til takstforslag.  

 

For delte boliger bekrefter diagrammet i likhet med tabell 3, at sakkyndig nemnd ikke har gjort 

endringer i takstforslag. Alle sirkler (enheter) ligger på en rett linje. For eneboliger viser diagrammet 

at endringer i hovedsak har vært nedsettelse av takst (235 enheter), og at kun tre eneboliger har fått 

taksten oppjustert av sakkyndig nemnd. For leiligheter viser diagrammet at endringene i hovedsak 

har vært oppjusteringer (438 enheter), og at seks leiligheter har fått taksten nedjusert. Diagrammet 

indikerer også at det er et mønster i oppjusteringene for leiligheter, da det kan avleses to linjer med 

sirkler som er rette.  

 

For leiligheter er det lagt inn en lineær regresjonslinje i diagrammet. Regresjonslinjen viser at 

leiligheter med høyere vedtatt takst, har i gjennomsnitt en høyere absolutt oppjustering i kroner enn 

leiligheter med lavere vedtatt takst. Med andre ord viser regresjonslinjen at dyrere leiligheter ble 

oppjustert i større omfang enn billige leiligheter. 
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Sakkyndig nemnd om de tre boxplottene 

I intervju11 med revisjonen ble sakkyndig nemnd forelagt de tre boxplotene som vist i figur 1 på 

forrige side.  Sakkyndig nemnd ble bedt om å utdype praksisen de la til grunn for å fastsette takster 

for delte boliger, eneboliger og leiligheter. 

 

Delte boliger 

Nemnda bekrefter i intervju at vedtatt takster i nemnda samsvarte fullt ut med takstforslagene fra 

administrasjonen. Nemnda viser videre til at sjablongen burde ha vært endret for nyere delte 

boliger, slik at disse fikk en høyere takst. Dette forholdet ble tydelig for nemnda helt mot slutten av 

takseringsprosessen og gjaldt bla. nyere delte boliger på Kjeller og på Strømmen.  

 

Nemnda bekrefter videre at også delte boliger ble gjenstand for individuell behandling. Det ble ikke 

vurdert «høy-lav standard» på disse.  

 

Eneboliger 

Revisjonen la frem et «boxplot» som viste at vedtatte takster avvek fra takstforslagene for totalt 238 

eneboliger. 3 boliger fikk taksten oppjustert, 235 fikk taksten nedjustert. 

 

Nedsettelsene kan i følge nemnda skyldes flere forhold, bl.a. mye areal/matrikkelfeil. I tillegg var 

dårlig standard i mange tilfeller en årsak. Nemnda kunne gjøre egne befaringer av eiendommene, i 

tillegg til å vurdere bilder fra besiktigelsene, og foretok ellers en skjønnsmessig vurdering av antatt 

verdi ved salg. En teknisk utfordring var det at nemnda innledningsvis i takseringsprosessen ikke 

kunne bruke saksbehandlingsprogrammet Nemndløsningen for å foreta sammenligner av 

eiendommer av innenfor samme sone. Nemnda måtte som følge av dette sammenligne boliger 

manuelt. Dette ordnet seg etter hvert, da Nemndløsningen ble oppdatert. 

 

Leiligheter 

Revisjonen la frem et «boxplot» som viste at takstforslagene for i alt 444 leiligheter ble endret av 

nemnda. 6 leiligheter fikk taksten nedjustert, 438 fikk taksten oppjustert.  

 

Nemnda bekrefter at hovedtendensen for leiligheter var oppjusteringer, og opplyser at de aktuelle 

leilighetene gjennomgående ble oppjustert med enten 10 eller 15 prosent. 

 

Nemnda ba om nye analyser fra administrasjonen, og gjorde egne vurderinger basert bl.a. på data 

fra Eiendomsverdi A/S.12 Nemnda peker på at takstforslagene i mange tilfeller var mye lavere enn 

salgsverdien. Særlig gjaldt dette enkelte områder i Lillestrøm sentrum og Strømmen. Det ble i den 

forbindelse også pekt på at det var et skille i sjablongen når det gjaldt aldersfaktor på leiligheter med 

byggeår i 1994 og 2004. Konsekvensen av aldersfaktoren var at en leilighet bygget i 1993 fikk 

vesentlig lavere takst enn en bygget i 1994. Likeledes fikk en leilighet bygget i 2003 vesentlig lavere 

                                                

 

 
11

 Intervju 22.8.2017 
12

 www.eiendomsverdi.no  
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takst enn en bygget i 2004. Dette ble av nemnda oppfattet som urimelig og nemnda oppjusterte da 

enkelte leiligheter bygget før 1994 og 2004. Endringene ble gjort etter en individuell vurdering, og på 

bakgrunn av en nærmere analyse av omsetninger. Nemnda endret også en soneinndeling i 

Lillestrøm. Nemnda valgte ikke å oppjustere sonekartet eller sjablongen for leiligheter som følge av 

oppjusteringene. 

 

Revisjonen viste under intervjuet med sakkyndig nemnd til protokoll fra møte i nemnda 1.12.2014, 

der nemnda sa seg enig med administrasjonen i at et akseptabelt avvik mellom sjablongtakst og 

omsetning kunne være på 5 - 6 prosent. Nemnda kunne ikke huske akkurat dette møtet, men peker 

på at dette uansett ikke ble etablert som noe fast prinsipp. Det pekes også på at avvikene alltid var 

større enn 5-6 prosent og gjennomgående langt høyere en dette for de leilighetene som fikk taksten 

oppjustert. Nemnda opplyser videre at protokollen datert 1.12.2014 angående akseptabelt avvik på 

5-6 % handlet om å teste «godheten» i sjablongene som var utarbeidet, og at dette gjaldt både 

leiligheter og eneboliger. 

 

I epost av 20.9.17 peker sakkyndig nemnd på at avvik mellom sjablongtakst og omsetning på 5-6 

prosent ikke ble betraktet som et akseptabelt avvik, men benyttet som en del av arbeidsmetoden 

mellom sakkyndig nemnd og administrasjonen for å klare å komme i mål med takseringen til fristen. 

Omsetningstakster som avviket 5-6 prosent fra sjablong skulle ikke vurderes nærmere og skulle 

ikke kommenteres av administrasjonen, men takstene ble likevel vurdert av nemnda. 

2.4 Prinsipper for fastsettelse av takster i sakkyndig nemnd 

Sakkyndig nemnd vedtok i møter de nye skattetakstene i perioden september 2014 - februar 2015. 

Det foreligger protokoller fra møtene, og det framgår at sakkyndig nemnd vedtok de første13 

skattetakstene for boliger i møte 17.9.2014. Hver enkelt eiendom ble gitt et løpenummer og boliger 

var den eiendomstypen som fikk vedtatt skattetakst først. Innenfor boliger fikk eneboliger vedtatt 

takst først, deretter leiligheter, delte boliger, og til slutt borettslag.  

 

Sakkyndig nemnd opplyser i intervju at det ikke ble fastsatt noen klare vurderingskriterier for hva 

som var akseptable avvik mellom sjablongtakstforslag og omsetningsverdier. Nemnda viser til at 

alle eiendommer, uansett boligtype, ble individuelt og skjønnsmessig vurdert. Et 

«forsiktighetsprinsipp» ble lagt til grunn i nemnda; dvs. at det gjennomgående ble satt en høy 

terskel for å justere takstene opp. Nemnda var således mer tilbøyelig til å sette takstene ned. 

 

Sakkyndig nemnd bemerker videre at oppgitt omsetningsverdi ikke ble ansett som en «fasit» på 

verdien. Der det var avvik mellom sjablongtakst og oppgitt omsetningsverdi, så ble eiendommene 

undersøkt nærmere, og det ble gjort en individuell vurdering ved fastsettelse av taksten. Generelt 

kan sies at for at nemnda skulle fravike sjablongtakst, måtte eiendommen skille seg vesentlig ut. 

                                                

 

 
13

 Ifølge protokoll datert 24.9.2014 fikk eneboliger med løpenummer 1 – 448 vedtatt skattetakst i møtet 

17.9.2014. 
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2.4.1 Eneboliger med store avvik mellom takstforslag og omsetningsverdi. 

Eiendomsskattekontoret i Skedsmo utarbeidet underveis i takseringsprosessen en liste14 over 

eneboliger til sakkyndig nemnd hvor avviket mellom takstforslag og omsatt pris var i intervallet – 20 

% til – 10 %, og i intervallet + 10 % til + 20 %15. Avvik på mellom – 20 % til – 10 % innebærer at 

eneboliger ble omsatt til en markedspris som var - 20 % til – 10 % lavere enn takstforslaget. 

Tilsvarende var det i listen en oversikt over eneboliger som var omsatt til en markedspris som lå i 

området + 10 % til 20 % høyere enn takstforslaget. 

 

Revisjonen har sammenholdt takstforslaget med vedtatt takst for 13216 av disse eneboligene. 129 

av eneboligene fikk vedtatt takst lik takstforslaget. 3 av eneboligene fikk ny og forandret takst som 

følge av sakkyndig nemnds behandling. Alle tre fikk nedsatt taksten sammenlignet med 

takstforslaget, og det framgår av vedtaksprotokoll at to av de tre eneboligene fikk nedsatt takst som 

følge av dårlig standard. 

 

Det var ingen eneboliger som hadde nøyaktig + eller - 20 % avvik i forholdet sjablongstakst – 

omsetningsverdi. En enebolig hadde et avvik på 19,97 %, mens det minste avviket var på 10,05 %. 

I tabellen på neste side illustreres konsekvensene for sjablongtakst og eiendomsskatt gitt at 

eneboligen befant seg ytterst i spennet, som var enten, – 20 % lavere sjablongtakst enn 

omsetningsverdi, eller + 20 høyere omsetningsverdi enn sjablongtakst.  

 

Tabell 4 Illustrasjon på ytterpunkter og konsekvens for utlignet skatt 

Illustrasjon på ytterpunkter og konsekvens for utlignet skatt 

Eiendom Enebolig 

registrert 

omsatt 

verdi 

Vedtatt 

sjablongtakst 20 

% lavere enn 

omsetningsverdi 

Vedtatt 

sjablongtakst 20 

% høyere enn 

omsetningsverdi 

Spenn i 

sjablongtakst. 

Utlignet skatt 

ved vedtatt sjablong- 

takst 20 % lavere 

enn omsetningsverdi 

/ 20 % høyere 

sjablongtakst enn 

omsetningsverdi 

Enebolig 

A 

5 000 

000 

4 000 000 6 000 000 2 000 000 Kr 2 800 / kr 6 000 

Enebolig 

B 

3 000 

000 

2 400 000 3 600 000 1 200 000 Kr 240 / kr 2 160 

 

 

                                                

 

 
14

 Excel ark med totalt 157 eneboliger som både hadde sjablongtakstforslag, og som hadde vært omsatt i 

perioden 2011 -2014. 
15

 Det ble ifølge eiendomsskattekontoret ikke laget tilsvarende analyser for de andre boligtypene. 
16

 Se vedlegg metode for nærmere beskrivelse av revisjonens utvalg på 132 eneboliger. 



71/17 Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av forvaltningsrevisjon - 16/00034-21 Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av forvaltningsrevisjon : Oppfølgingsundersøkelse eskatt skedsmo

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE EIENDOMSSKATT 

 

Side 14 

 

Tabellen viser at spennet mellom – 20 % og + 20 % er stort. Spennet er stort i sjablongtakst og 

enda større i eiendomsskatt å betale for skatteyter. Revisjonen understreker at ingen eneboliger i 

excel arket hadde et avvik på nøyaktig 20 % og eneboligene fordelte seg jevnt i området +- 10 til 20 

% avvik mellom sjablongtakst og omsetningsverdi. 

 

Revisjonen la excelarket fram for sakkyndig nemnd, og viste til at i utvalget på 132 eneboliger fikk 

129 eneboliger vedtatt takst likt med takstforslaget. Nemnda bekrefter at vedtatt takst i disse 

tilfellene samsvarte med administrasjonens takstforslag, og ble oppfattet å ligge innenfor en 

«forsiktighetsmargin». Nemnda opplyser videre at de ikke kunne huske om excel-arket ble 

utarbeidet på initiativ fra nemnda, og viser til at den underveis i prosessen mottok mye 

dokumentasjon fra administrasjonen.  Nemnda opplyser at det ikke ble praktisert noen konsekvent 

«20 prosent regel» i forbindelse med takseringen. Dette ble forsøkt gjort i forbindelse med 

klagebehandlingen, men ble fraveket i samsvar med praksis som ble etablert i klagenemnda.  

 

Nemnda understreker generelt at samtlige eneboliger ble individuelt vurdert i nemndløsningen, bl.a. 

utfra standard som fremkom i billedmateriale fra besiktigere. Nemnda viser videre til at det ikke ble 

etablert noen fast grense, f.eks. i prosent, for akseptabelt avvik mellom takstforslag og 

omsetningsverdi. 
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3 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV 

BESIKTIGELSE 

Problemstillingen som besvares i dette kapittelet er; Hvordan ble besiktigelsen av eiendommer 

organisert og gjennomført? 

3.1 Organisering av besiktigelse 

Kommunen opplyser17 i epost at takseringsperioden var 1.1.2014 – 28.2.2015, og viser til tre 

sentrale funksjoner knyttet til besiktigelsene: 

 

1) Funksjon QC (Quality controller) kontrollerte eiendommene i kart mot matrikkel før de ble 

tildelt besiktiger. 

QC skrev kommentarer til besiktiger dersom det ble avdekket avvik før tildeling.  

 

2) Besiktiger kontrollerte eiendommene iht. sjekkliste og kommentarer mottatt fra QC. 

Besiktiger opprettet avvikspunkt dersom avvik ble avdekket i forhold til matrikkel. 

Besiktiger tok bilder av eiendom og avvik.  

 

3) Funksjon QA (Quality assurance) kontrollerte at besiktigelsen var utført iht. sjekkliste for 

besiktiger. 

Avvik ble sendt matrikkel for korrigering og ny sjablongtakst ble automatisk beregnet. 

Returer fra nemnda ble behandlet av QA fordelt til besiktiger eller matrikkel.  

 

Ifølge kommunen betyr dette at: 

1) Besiktigernes oppgave var å sjekke de faktiske forhold på eiendommen  

2) Besiktigerne hadde ikke tilgjengelig takstforslag og satte heller ingen takst.  

Tabellen på neste side viser en oversikt over roller og ansvar knyttet til besiktigelsene. De seks 

personene i tabellen hadde besiktigelse enten som hovedfunksjon, eller besiktigelse som sentral 

funksjon i takseringsperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
17

 E- post 8.6.2017 fra Geodataavdeling. 
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Tabell 5 Besiktigernes roller og ansvar 

Oversikt over roller og ansvar besiktigere 

Type stilling Tittel Prosjektrolle Periode 

Ansatt i kommunen 

(geodataavdeling) 

Fagleder 

eiendomsskatt. 

Faglig ansvarlig for retningslinjer, opplæring 

av besiktigere og gjennomføring 

Hele perioden 

Ansatt i kommunen 

(geodataavdeling) 

Besiktiger 100 %  Hele perioden 

Innleid Besiktiger 100 %  14.5.2014 – 

august 2014 

Innleid Besiktiger 100 %  14.5.2014 – 

august 2014 

Innleid Besiktiger 100 %  14.5.2014 – 

august 2014 

Innleid Besiktiger/avdelings-

ingeniør 100 % 

QC, QA – kvalitetssikring av besiktigelse. Hele perioden 

Kilde: Geodataavdelingen. 

 

Som det går fram av tabellen var det totalt fire personer som hadde som sin eneste oppgave å 

besiktige eiendommer. I tillegg til disse fire var fagleder eiendomsskatt og innleid 

besiktiger/avdelingsingeniør involvert i besiktigelsene. Av de fire som kun besiktiget var det en 

ansatt i kommunen som besiktiget eiendommer i hele takseringsperioden 1.1.2014 – 28.2.2015.  

 

Kommunen leide også inn tre takstmenn i forbindelse med besiktigelsene som var tilgjengelige i 

hele takseringsperioden. De tre takstmennene arbeidet i rollene som takstmann og rådgiver. En av 

de tre takstmennene foretok også opplæring av besiktigere. Det framgår18 av dokumentasjon fra 

kommunen at opplæringen blant annet ble gjennomført via samlinger og forelesninger. 

 

I tillegg til besiktigere og takstmenn var femten ansatte i kommunen og to innleide involvert i 

prosjektgjennomføringen knyttet til retakseringen. Disse var i større eller mindre grad involvert i 

gjennomføringen av besiktigelsesprosessen. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
18

 Omtalt i forvaltningsrevisjonsrapport, «Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling» mars 2017 s.50 – 51. 
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Tabell 6 Oversikt over andre involverte taksering og besiktigelse 

Andre ansatte/innleide 

Tittel  Prosjektrolle Periode 

Prosjekteier Avdelingssjef geodata Hele perioden 

Prosjektleder Prosjektleder 100 % inkl ansvar for 

møter i sakkyndig nemnd. 

Hele perioden 

Fagleder Fagleder eiendomsskatt Hele perioden 

Overingeniør - teamleder Behandle matrikkelavvik Hele perioden 

Avdelingsingeniør Behandle matrikkelavvik Hele perioden 

Konsulent Behandle matrikkelavvik Hele perioden 

Konsulent eiendomsskattekontoret Konsulent 100 % Hele perioden 

Konsulent  QC – kvalitetssikring før besiktigelse Hele perioden 

Ekstrahjelp QC, QA (kvalitetssikring før og etter 

besiktigelse) 

Periodevis 

Ekstrahjelp QC, QA (kvalitetssikring før og etter 

besiktigelse) 

Periodevis 

Overingeniør QC Hele perioden 

Overingeniør QC Hele perioden 

Overingeniør teamleder teknisk team Delprosjektleder Mai 2014 – 

28.2.2015 

Overingeniør Tekniske løsninger Hele perioden 

Overingeniør Tekniske løsninger Hele perioden 

Overingeniør Tekniske løsninger Hele perioden 

Overingeniør Tekniske løsninger Hele perioden 

Avdelingsingeniør Delprosjektleder Jan 2014 – mai 2014 

Kilde: Geodata-avdeling. 

 



71/17 Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av forvaltningsrevisjon - 16/00034-21 Undersøkelse eiendomsskatt - oppfølging av forvaltningsrevisjon : Oppfølgingsundersøkelse eskatt skedsmo

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE EIENDOMSSKATT Side 18 

 

Av andre som involvert i takseringsprosesssen/besiktigelsesprosessen var kommunens 

styringsgruppe og sakkyndig nemnd. Styringsgruppen bestod av kommunaldirektør teknisk sektor, 

økonomidirektør, avdelingssjef geodata- avdeling (prosjekteier), fagleder eiendomsskatt og 

prosjektleder. I tillegg til nevnte var også sakkyndig nemnd involvert i besiktigelsene. Sakkyndig 

nemnd bestod/består av tre medlemmer valgt av kommunestyret. 

3.2 Gjennomføring av besiktigelse 

Besiktigelsene av eiendommene ble gjennomført i perioden 14.5.2014 til og med februar 2015. Som 

det går fram av tabell 7 deltok tre innleide besiktigerne i perioden 14.5.2014 til august 2014, mens 

ansatt i kommunen gjennomførte besiktigelser i hele takseringsperioden. Innleid avdelingsingeniør 

arbeidet også hele perioden med kvalitetssikring av data før og etter besiktigelse. Kommunen 

utarbeidet en sjekkliste for besiktiger. Sjekklisten hadde som formål å beskrive hva besiktiger skulle 

kontrollere i felt, noe som fremgår av tabellen på neste side. 
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Tabell 7 Sjekkliste besiktigere Skedsmo 

Sjekkliste besiktiger 

Punkt i sjekkliste  Sjekkpunkter Aktivitet 

1 Sjekk at du står på riktig eiendom (GPS-markøren 

viser din posisjon) 

 

2 Sjekk eventuell kommentar fra QC eller QA for 

eiendommen. Kontroller spesielt det som er 

kommentert fra QC/QA 

Kommenter det som QC eller QA har at sjekkes. Ta 

bilde. 

3 Kontroller standard på bygningen Hvis standard høyere enn normal, velg « +1» i 

valgboks. Hvis flere bygninger kommenter hvilken 

bygning i fritekstbilde. Ta bilde. 

4 Kontroller vedlikehold på bygningen Hvis svært dårlig vedlikehold, velg – «-1» i valgboks. 

Hvis flere bygninger kommenter hvilken bygning i 

fritekstbilde. Ta bilde. 

5 Sjekk om bygning(er) finnes i kartet men ikke i 

terrenget 

Kommenter i fritekstfelt. Ta bilde. 

6 Sjekk om bygning(er) finnes i terrenget men ikke på 

kart. 

Kommenter i fritekstfelt. Ta bilde. 

7 Kontroller at relevante arealdata er oppgitt for alle 

bygninger. Kontroller at areal er oppgitt for alle 

etasjer, inkludert kjeller. 

Hvis nødvendig: Mål opp grunnflate og angi antall 

etasjer i fritekstfelt. Ta bilde. 

8 Hvis arealet er skrevet med rød skrift, skal 

grunnflaten alltid måles opp og antall etasjer oppgis 

Hvis nødvendig: Mål opp grunnflate og angi antall 

etasjer i fritekstfelt. Ta bilde. 

9 Kontroller bygningsstatus: Sjekk om bygningen 

merket IG eller MT er tatt i bruk. Hvis tatt i bruk er 

det et avvik. 

Kommenter i fritekstfelt. Ta bilde. 

10 Ta bilde av bygningen sett fra gaten/inngangssiden Dokumenterer at besiktiger har vært på stedet. 

Kilde: Dokument, sjekkliste for besiktiger. 

 

Det framgår av kommunens dokumentasjon19 for opplæring av besiktigere, at den sentrale 

oppgaven til besiktigerne var å finne avvik mellom dataene som framgikk av nettbrettsløsningen til 

besiktigerne, og de faktiske forhold på eiendommen. Følgende avvik skulle besiktigerne sjekke: 

 Bygningenes standard (+) 

 Bygningenes vedlikeholdsgrad (-) 

 Bygninger finnes ikke eller er ulovlig oppført 

                                                

 

 
19

 Powerpoint presentasjon 12.5.2014 
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 Carport «garasje uten 4 omsluttende vegger» 

 Carport « garasje med 4 omsluttende vegger» 

 Finne bygninger ulovlig tatt i bruk 

 Arealer er feil eller mangler. Mål opp arealet utvendig! 

 Støtte informasjonen om avvik med bilder og kommentarer. 

 

Besiktigerne brukte IPAD, og i nettbrettsløsningen20 lå all informasjon om den enkelte eiendom vist i 

digitalt kart. Besiktigerne fikk eget kart som viste viste den enkelte besiktigers arbeidsoppgaver. 

Kartet viste informasjon om eiendommene, matrikkelinformasjon, adresser og arealinformasjon per 

etasje hvis dette var registrert i matrikkel. I tillegg lå det informasjon/kommentarer fra kvalitetssikrer 

(QC, QA). Blått punkt på kartet viste eiendommer som skulle besiktiges, mens grønt punkt viste at 

besiktigelsen var ferdig. 

 

Under opplæringen21 av besiktigerne ble det vist til at det var sakkyndig nemnd som var ansvarlig 

for fastsettelsen av takstene på den enkelte eiendom, og at et viktig mål i forbindelse med 

besiktigelsene var å gi hjelpeinformasjon til nemnda. 

 

Sakkyndig nemnd opplyser i intervju at nemnda ikke hadde noe med opplæringen av besiktigerne å 

gjøre. Nemnda peker videre på at de generelt var godt fornøyd med det arbeidet som ble utført av 

besiktigerne, men peker på at billedmaterialet i enkelte tilfeller kunne vært bedre. Nemnda ba i noen 

tilfeller om ny befaring eller foretok selv besiktigelse. Sakkyndig nemnd opplyser videre at det i stor 

grad var sammenfall mellom besiktigers og nemndas vurdering knyttet til standard for eneboliger 

(punkt 3 og 4 i sjekkliste for besiktiger). 

 

 

                                                

 

 
20

 Collector for ArcGis 
21

 Powerpoint presentasjon opplæring besiktigere holdt av fagleder eiendomsskatt og innleid takstmann 

12.5.2014. 
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4 PRAKSIS ENEBOLIGER HØY STANDARD 

Problemstillingen som besvares i dette kapittelet er: Hvilken praksis ble lagt til grunn for eneboliger 

som ble vurdert til å ha «høy standard», og hva ble utfallet av klager for disse? 

4.1 Sjablongtakstformel eneboliger med høy standard 

I retningslinjene for taksering står det at22 alle eiendommene skulle besiktiges i forbindelse med 

retakseringen i 2014 – 2015. 

 

Alle eiendommer skal besiktiges. Boliger besiktiges utvendig. Verdien for alle 

eiendommer fastsettes ved takst av sakkyndig nemnd. Hensikten med besiktigelsen 

er å sikre at matrikkelen er i overensstemmelse med de faktiske forholdene på 

eiendommen, i tillegg til å avdekke andre forhold som kan ha betydning for taksten. 

Dette kan være forhold som høy/lav standard eller dårlig vedlikehold på 

bygningsmassen. 

 

I retningslinjene for taksering står det videre23: 

Den utvendige befaringen kan medføre opp- eller nedjustering av den verdien som fremgår av 

sjablongen. Sjablongverdien skal sammen med resultatet av besiktigelsen reflektere 

omsetningsverdien. 

I dokumentasjon24 mottatt fra kommunen fremgår det at det kun er eneboliger som kan bli 

klassifisert med høy standard i forbindelse med befaring. Det legges da til 20 % (faktor 1,2) i 

sjablongtakstformelen under punktet «vurdering ved besiktigelse». For andre eneboliger er faktoren 

1. 

 

Sjablongtakstformel 

 

4.2 Vurdering av eneboliger høy standard 

Når det gjelder hvordan besiktigerne skal forholde seg til standard og vedlikehold og faktor 1,2 høy 

standard eller faktor 1,0 normal standard på eneboliger, framgår det følgende i presentasjonen holdt 

for besiktigere 12.5.2014: 

                                                

 

 
22

 Punkt 7.1 i retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter. 
23

 Punkt 7.2 i retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter. 
24

 «Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst (eneboliger). Versjon 1.10 
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 Generelt om standard – Høyere enn «vanlig». 

 Generelt om vedlikehold. Dårligere enn det som kan «rettes opp» ved noen ukers innsats. – 

Falleferdig? 

 

Sakkyndig nemnd opplyser i intervju, at forhold som var relevante for nemndas vurderinger av «høy 

standard», bl.a. var boligtype, gårdsplass, eksteriør og materialvalg, eksklusivitet m.m. Nemnda 

opplever generelt at besiktigerne traff godt med sine vurderinger av standard, og at nemnda således 

gjorde få oppjusteringer til «høy standard» på egen hånd. 

 

Nemnda gir ellers uttrykk for at den var restriktiv med hensyn til bruk av faktoren «høy standard». 

Nemnda har heller ikke inntrykk av at det har vært mange klager på bruk av faktor «høy standard».  

 

Nemnda opplyser til slutt at de rent skjønnsmessig også gjorde vurderinger av om den skulle legge 

«lav standard» til grunn for fastsettelse av takst. 

4.3 Utfall av klager på eneboliger høy standard 

Det var totalt 224 eneboliger25 som fikk vedtatt faktor 1,2 høy standard av sakkyndig nemnd i 

forbindelse med retakseringen i 2014 – 2015. De 224 eneboligene utgjorde 4,0 %26 av alle 

skattepliktige eneboliger i Skedsmo. I tabellen nedenfor gjennomgås antall klager fra eneboligeiere 

som har fått vedtatt faktor 1,2 høy standard.  

 

Tabell 8 Klager eneboliger høy standard 

Klager i 2015 og 2016 på eneboliger med høy standard 

Totalt antall eneboliger hvor 

sakkyndig nemnd vedtok høy 

standard, faktor 1,2 

Klageprosent enebolig med høy 

standard (antall klager) 

Hva klagene gjaldt Utfall av klager etter 

behandling i sakkyndig 

nemnd og klagenemnd 

224 5,3 %, (12 klager) Takst 7 klager. 

BRA og takst 4 klager. 

Takst og andre forhold 1 

klage. 

 

Totalt 8 medhold hvorav 4 

klager på bare takst. 2 

avslag klager på bare 

takst. 2 avslag klager på 

BRA og takst. 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk for 2015 og 2016. 

 

Som det går fram av tabellen var klageprosenten for eneboliger med høy standard 5,3 % samlet i 

2015 og 2016. Til sammenligning27 var klageprosenten for alle eneboliger i Skedsmo på 13,8 % i de 

samme årene. Av klagene som gjaldt bare takst, fikk 4 av 7 klagere medhold etter behandling i 

sakkyndig nemnd og klagenemnd. Revisjonen får opplyst fra kommunen at dette som regel innebar 

                                                

 

 
25

 Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 5 – 2017. Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling s. 54. 
26

 Av totalt 5636 skattepliktige eneboliger i skatteliste 2016. 
27

 Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 5 – 2017. Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling s. 64. 
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at takst da ble satt tilbake til opprinnelig sjablong, dvs. til takst før bruk av faktor 1,2 for «høy 

standard». 
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5 REVISJONENS OPPSUMMERING 

Undersøkelsen viser at sakkyndig nemnd behandling av takstforslag medførte endringer for to av 

fire boligtyper - leiligheter og eneboliger. Det vil si at borettslag og delte boliger fikk en vedtatt 

skattetakst som var lik takstforslaget fra administrasjonen. 

 

Når det gjelder leiligheter fikk 12,6 % eller 444 en vedtatt skattetakst som avvek fra takstforslaget, 

og 438 av disse fikk gjennomgående oppjustert skattetaksten med enten 10 % eller 15 %. Når det 

gjelder eneboliger fikk 4,7 % (238) en vedtatt skattetakst som avvek fra takstforslaget, og 235 av 

disse fikk en lavere vedtatt skattetakst enn takstforslaget. Kun tre eneboliger fikk oppjustert 

skattetaksten.  

 

Undersøkelsen viser videre at sakkyndig nemnd la til grunn et «forsiktighetsprinsipp», som innebar 

at nemnda generelt var mer tilbakeholdne med oppjusteringer enn nedjusteringer av skattetakst. 

Undersøkelsen viser også at sakkyndig nemnd ikke etablerte noen gjennomgående prinsipper 

knyttet til hvor stort avvik som var akseptabelt mellom skattetakst og omsetningsverdi. 

Undersøkelsen viser imidlertid at sakkyndig nemnd sa seg enig med administrasjonen i at 

maksimalt avvik mellom sjablongtakst og omsetningsverdi skulle være i området 5 til 6 %, når man 

vurderte «godheten» til sjablongene for eneboliger og leiligheter. 

 

Undersøkelsen viser også at 129 av 132 eneboliger som var registrert omsatt, og som hadde et 

avvik mellom sjablongtakst og registrert omsatt verdi i området – 10 til -20 og + 10 til +20 %, fikk 

vedtatt skattetakst likt med takstforslaget. Sakkyndig nemnd framhever imidlertid at også disse 

eneboligene ble gjenstand for en individuell vurdering knyttet til fastsettelse av skattetakst, og at 

større avvik mellom sjablongtakst og omsetningsverdi ble undersøkt nærmere av nemnda. 

Sakkyndig nemnd opplyser i den forbindelse at oppgitt omsetningsverdi på en bolig ikke ble ansett 

som en «fasit» på verdien. 

 

Når det gjelder organisering og gjennomføring av besiktigelsene, viser undersøkelsen at dette var 

en meget omfattende jobb som involverte et betydelig antall av teknisk sektors ansatte, samt 

innleide besiktigere og konsulenter. Undersøkelsen viser videre at en sentral oppgave under 

gjennomføringen av besiktigelsene var kontroll- og avviksregistering av matrikkelen. I tillegg til 

kontroll– og avviksregistrering viser undersøkelsen at besiktigerne hadde som oppgave å gi 

sakkyndig nemnd beslutningsgrunnlag i form av bilder, og registering av standard. Sakkyndig 

nemnd sier seg stort sett fornøyd med informasjonen som besiktigerne skaffet til veie. 

 

Når det gjelder eneboliger med høy standard viser undersøkelsen at sakkyndig nemnd tok hensyn 

til boligtype, gårdsplass, eksteriør og materialvalg i vurderingen av om eneboliger skulle få vedtatt 

faktor 1,2 høy standard. Undersøkelsen viser også at sakkyndig nemnd mener besiktigerne traff 

godt med sine vurderinger av standard, og at det i stor grad var sammenfall mellom besiktigers og 

nemndas egne analyser og vurderinger. Undersøkelsen viser videre at eneboligeiere som fikk 

vedtatt «høy standard» av sakkyndig nemnd, klaget i relativt lite omfang (5,3 %) sammenlignet med 
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klageprosenten for alle eneboligeiere (13,8 %). 4 av 7 eneboliger der faktoren «høy standard» var 

benyttet, fikk medhold etter klage på takst. 

 

 

 

Jessheim 28.9. 2017 

 

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 

og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE 

PROBLEMSTILLING 1 

Under følger en kort gjennomgang av metoden knyttet til problemstilling 1: Hvilken praksis ble lagt til 

grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig nemnd? 

 

 Talldata knyttet til takstforslag og vedtatte skattetakster ble kopiert over fra nemndløsning til 

excelark. Matrikkeldata om gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer 

ble sammenholdt med hverandre gjennom en kontroll av kompletthet i excelark mot 

nemndløsning. 

 Deretter ble skatteliste 2015 lagt inn nevnte excelark, og igjen sammenholdt med 

gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer. 

 Excelarket ble så lagt inn i statistikkprogrammet R, hvor all kvalitetssikring av de tre 

datasettene ble gjort. Kvalitetssikringen innebar at kun boligenheter som forelå i alle de tre 

datasettene ble tatt med i revisjonens utvalg.  

 Det ble så gjort kjøringer i R for å se om avviket i revisjonens utvalg (10 338) sammenlignet 

med alle boligeiendommer i skatteliste 2015 (11 185) skyldes feil i ett eller flere datasett. For 

å kontrollere for dette ble de tre datasettene kjørt mot hverandre begge veier.  Kjøringene 

viste likt antall avvik ved kjøring begge veier, noe som indikerer fullstendighet mellom de tre 

datasettene. Årsaken til avvikene ble ikke nærmere gjennomgått, da revisjonens endelige 

utvalg var stort og tilstrekkelig nok til å konkludere i forhold til problemstillingen. 

 Deretter ble dataene gjort til gjenstand for statistiske kjøringer i R. Av statistiske kjøringer 

kan nevnes boxplot, regresjonsanalyse, gjennomsnittsanalyser og antallsanalyser. 
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Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for 
Skedsmo kommune til orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Skedsmo kommune 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen og påse at kommunen blir revidert på 
en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriften. I tillegg til at kontrollutvalget holder 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, ivaretar utvalget 
sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg 
en overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt underliggende 
risikovurderinger. 
 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Sørum kommune i 
denne saken. Revisjonsstrategien beskriver revisjonens formål, kommunens 
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nåværende økonomiske stilling og intern kontroll.  
 
Det legges opp til at revisjonen kort presenterer den overordnede revisjonsstrategi og 
besvarer kontrollutvalgets innspill og spørsmål i møtet. 
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ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED 
KOMMUNEREFORMEN 

 

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

1. Notat fra rådmannen 2.10.17 om status kommunereformen 2017. 
2. Utkast til program for felles seminar 30.10.17 
3. Artikkel fra KS om kommunereformen fra A-Å 

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-
demokrati/kommunereformen/kommunereform-fra-a-til-a/    

4. Artikkel fra KS Erfaringer fra nye Sandefjord kommune: 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-
demokrati/kommunereformen/erfaringer-fra-nye-sandefjord-kommune/  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har besluttet å sette opp en fast sak hvor utvalget selv, sekretær, 
rådmannen og revisor etter behov kan orientere om status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen, og saker som er relevante for dette arbeidet. 
 
Rådmannen er forespurt om status, se vedlagte notat. Videre har sekretariatet meldt 
inn at kontrollutvalget ønsker å få kopi av innkallingene til Fellesnemnda, eventuelt 
stå på epostlisten som får varsel om når dette legges ut. Rådmannen opplyser om at 
det ikke vil bli sendt ut ekstra varsling ved publisering av møteinnkallinger. 
Kontrollutvalget kan følge status og framdrift i prosjektet ved å følge med på 
nettsidene til www.knr3.no Kontrollutvalget ønsker også å holde seg orientert om 
arbeidsgruppenes virksomhet, spesielt den som skal vurdere interkommunale 
selskaper og interkommunale samarbeid. Dette må vi komme tilbake til når 
styringsdokumentet for omstillingsprosjektet er ferdig. 
 
I tillegg har sekretariatet meldt fra om at utvalget har behov for budsjett for sitt arbeid 
med kommunesammenslåingen. Rådmannen kommenterer dette i sitt notat. 
 
Leder vil orientere om felles ledermøte 19.9.2017. 
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Kontrollutvalget har fått innkalling til felles dagsseminar og møte 30.10.17 på 
rådhuset i Sørum. Revisor er også orientert om dette. Sekretariatet vil orientere om 
status når det gjelder programmet, programskissen er vedlagt saken.  
 
KS har en egen nettside hvor de samler stoff om kommunesammenslåing: 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen/  
Sekretariatet vil fremheve en artikkel om kommunereformen fra A-Å (se vedlegg 2 til 
saken) som avklarer begreper og gir mange pek til interessante tema. 
 
Sekretariatet anbefaler også artikkelen Erfaringer fra nye Sandefjord kommune fra 
KS, se vedlegg 3 til saken. 
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Kontrollutvalgene i 

     Skedsmo kommune        Fet kommune       Sørum kommune     

 

Felles seminar for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum  
Forberede kontrollutvalgenes rolle og oppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing  
 

Seminaret og fellesmøtet holdes i kommunestyresalen i Sørum rådhus, Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsand. 
Mandag 30. oktober, kl. 09:00 – 16:00. Registrering fra kl. 08:30. 

 
Program 
 
Velkommen  
Kontrollutvalgsleder i Sørum kommune, Tore Kampen.                                                     kl. 09:00 – 09:05 
 
 
KS Advokatene                                                                                                                           kl. 09:05 – 10:20 

- Å bygge en ny kommune - generell oversikt over den juridiske side av prosessen 
- Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing - 

Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen b.la innstille på 
valg av revisor til den nye kommunen 

- Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser - felles kultur og identitet 
- Eierskap, interkommunalt samarbeid og offentlige anskaffelser ved 

kommunesammenslåinger 
 
Pause                                                                                                                                           kl. 10:20 – 10:40 
 
 
Prosjektleder/rådmann fra en kommune som er i en sammenslåingsprosess           kl. 10:40 – 11:40                                                                                                                       

- Erfaringer om hvordan «nye kommune» har organisert omstillingsprosjektet i forbindelse 
med sammenslåingsprosessen 

 
Pause                                                                                                                                           kl. 11:40 – 12:00 
 
 
Kontrollutvalgsleder for en kommune som er i en sammenslåingsprosess                 kl. 12:00 – 13:00                                                    

- Erfaringer og råd om hvordan kontrollutvalgene bør opptre og hva utvalgene bør ha 
fokus på i forbindelse med sammenslåingsprosessen 

 
 
Lunsj                                                                                                                                             kl. 13:00 – 14:00 
 
 
Felles kontrollutvalgsmøte for Skedsmo, Fet og Sørum                                                   kl. 14:00 – 16:00 
Innledning v/ sekretariatsleder Mona Moengen. 

- Gjennomgang av planer for forvaltningsrevisjon 
- Kontrollutvalgenes behov for informasjon fra Fellesnemnda og arbeidsgruppene 
- Behovet for fellesmøter og eventuelt fastsettelse av neste fellesmøte med tema        

 
Avslutning og oppsummering v/ kontrollutvalgslederne  
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NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmannen 
 
Til:  Kontrollutvalget 
 
Status kommunereformen 021017 
 
Fellesnemnda: 
Skedsmo og Sørum valgte medlemmer til fellesnemnda i sine kommunestyremøter 13. 
september. Fet valgte medlemmer i sitt kommunestyremøte 25. september. De 3 ordførerne 
har kalt inn til første møte i fellesnemnda tirsdag 10. oktober. Møteinnkalling og sakspapirer 
finnes på nettsiden knr3.no: https://knr3.no/Fellesnemnda/Politisk-motekalender/. 
 
Det vil ikke bli sendt ut ekstra varsling ved publisering av møteinnkallinger. Kontrollutvalget 
og andre kan følge status og framdrift i prosjektet ved å følge med på nettsidene til knr3.no. 
Her vil dato for videre møteaktivitet også publiseres etter møteplanen er vedtatt av 
fellesnemnda. 
 
Administrativt arbeid: 
Administrasjonen har stort sett jobbet med å forberede første møte i fellesnemnda. Det er 
opprettet en egen arkivdel for fellesnemnda, slik at dokumentasjonen fra 
sammenslåingsprosessen holdes adskilt fra arkivet til de tre eksisterende kommunene. Det 
er på samme måte opprettet et eget området for budsjett og regnskap for fellesnemnda. 
 
Det jobbes med å ferdigstille et styringsdokument som skal gi føringer for organisering og 
framdrift av prosjektet. Dette vil danne grunnlaget for hele den videre prosessen. Det er tenkt 
at dette skal opp til politisk behandling i fellesnemndas andre møte. 
 
Det er foreløpig ikke nedsatt noen arbeidsgruppe for interkommunale samarbeid. 
Styringsdokumentet vil, når det er klart, si noe om når og hvordan man tenker å løse dette. 
 
Budsjett: 
Fellesnemnda får engangsstøtte og reformmidler i støtte fra staten for å gjennomføre 
sammenslåingen. Dette vil likevel ikke være nok, så fellesnemnda må prioritere hva disse 
midlene skal brukes til, og hva som må tas fra de ordinære budsjettene. Det kommer flere 
søknader om midler i forbindelse med sammenslåingen, og disse vil bli forelagt 
fellesnemnda for vurdering. Det vil bli satt opp en budsjett for fellesnemnda, men dette er 
foreløpig ikke klart. 
 
 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Skedsmo kommune 

Rådmann 

 

SAKSNR/LØPENR: 

2017/3262  - 107304/2017 

 

 

 

 

 

 

DATO: 02.10.2017 
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Arkivsak-dok. 15/00244-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

EIENDOMSSTRATEGI SKEDSMO KOMMUNE 2018-2030 SAK TIL 
ORIENTERING 

 

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

1. Saksfremlegg til formannskap og kommunestyret Eiendomsstrategi - Skedsmo 
kommune 2018-2030 

2. Eiendomsstrategi - Skedsmo kommune 2018-2030 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med behandling av etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak 60/17) i forrige 
møte, ba kontrollutvalget rådmannen om å få seg forelagt saken om 
eiendomsstrategi som skal legges frem for kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget har fått oversendt saken, se vedlegg. Eiendomsstrategien ble 
behandlet i formannskapet 20.9, og skal behandles i kommunestyret 11.10.17. 
Saken legges frem i utvalget til orientering. 
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SAKSFRAMLEGG 
SKEDSMO KOMMUNE 

 

 
 
 
Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 

2017/14601 98697/2017 Hans Tokvam 

 
  
 

Eiendomsstrategi - Skedsmo kommune 2018-2030 
 
Saksgang 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Eiendomsstrategi for Skedsmo kommune 2018-2030 vedtas og legges til grunn for 
videre utvikling av eiendomsvirksomheten. 
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1. Bakgrunn 
 
Skedsmo kommune er en stor eiendomsbesitter, og kommunens eiendommer er et 
viktig virkemiddel i den kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen har et langsiktig 
perspektiv på forvaltningen av sine eiendommer, og det er nødvendig med en helhetlig 
forvaltning for å sikre ivaretakelse av verdier og kvalitet i eiendomsdriften.  
 
 Vedtak i Kommunestyret - 25.01.2017:  
 
Eiendomsavdelingens tjenesterapport for 2015 tas til orientering.  
Det legges til grunn at rådmannen i løpet av 3.kvartal 2017 fremmer en sak til politisk 
behandling som omhandler en overordnet eiendomsstrategi slik som det også er tatt 
opp i saksutredningen, med vekt på en bærekraftig utvikling.  
Enstemmig vedtatt 
 
 

1.1 Vedlegg 
 
Eiendomsstrategi – Skedsmo kommune 2018-2030 
 
 

2. Bærekraftig, innovativ og langsiktig 
 
Eiendomsforvaltningen skal gjennom aktivt eierskap levere funksjonelle og 
kostnadseffektive lokaler som i et langsiktig perspektiv skaper varige verdier for 
kommunen. 
 
 
Strategien peker på, og søker å finne frem til løsninger på dagens vekstutfordringer. 
Løsninger som vil være bærekraftige i et langsiktig perspektiv.  
Arealeffektivitet, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer, eie/leie 
vurderinger ved nyanskaffelser og privat-offentlig samarbeid er sentrale temaer for 
eiendomsforvaltningen. Videre pekes det på behovet for kompetanseoppbygging i egen 
organisasjon for å sikre innovasjon i anskaffelser/privat-offentlig samarbeid og 
teknologisk omstilling.  
Vedlikeholdet av kommunens eiendommer har gjennom mange år vært for lavt 
prioritert, og eiendomsstrategien søker å legge føringer for hvordan 
formuesforvaltningen kan bli bedre.  
 
Sentrale temaer i eiendomsstrategien er 
 

 Eierskap og forvaltning 

 Strategisk rolle i kommuneplanleggingen 

 Forvaltning av verdier 

 Effektivisere tjenesteområdenes arealbruk 

 Klima og energi 

 Bygningsdrift - serviceorganisering 

 
 
Med utgangspunkt i definerte mål stiller strategidokumentet opp konkrete forslag til tiltak 
for å møte utfordringene innen eiendomsforvaltningen. 
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3. Konklusjon 
 
Rådmannen anbefaler at fremlagt strategi legges til grunn for kommunens 
eiendomsvirksomhet. Strategien peker på nødvendigheten av å forvalte kommunens 
verdier i et langsiktig perspektiv som bygger opp under en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Behovet for teknologisk omstilling og utvikling av nye modeller for 
etablering av kommunal infrastruktur fordrer en kompetansedreining innen 
eiendomsforvaltningen. Det anbefales at utviklingen av eiendomsvirksomheten skjer 
innenfor rammene av dagens organisasjonsmodell. 
 

Skedsmo kommune den 2. september 2017 
 

 
 

 
Trine Myrvold Wikstrøm 

rådmann 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eiendomsstrategi –Skedsmo kommune 

2018-2030 

 

Bærekraftig, innovativ og langsiktig 

Rådmannens forslag, september 2017 
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Innledning 
Sterk befolkningsvekst og økt press på den kommunale tjenesteproduksjonen kjennetegner 

dagens situasjon i Skedsmo kommune. For å holde tritt med veksten må nye lokaler 

fremskaffes, det være seg skoler, barnehager, helsebygg, idrettsbygg, kulturhus eller 

administrasjonslokaler. 

I tillegg til den rene kapasitetsveksten som følger av at vi blir flere innbyggere, har 

kommunen et uttalt mål om at utviklingen skal gå i retning av mer urbanitet.  

Veksten skal ikke skje ved utbygging av kommunens periferi, men gjennom fortetting og 

byutvikling. Regional plan for areal og transport legger til grunn at 90% av veksten skal 

komme som resultat av byutvikling, og det er satt et 0-vekstmål for klimautslipp fra 

persontrafikken. 

Den tradisjonelle tilnærmingen til utvikling av sosial infrastruktur, gjennom nybygging på 

ubebygd grunn, kommer til kort. Det er lite ubebygd areal tilgjengelig og utviklingen må i 

større grad skje ved transformasjon og høyere utnyttelse av eksisterende områder. 

Ved anskaffelse av nye lokaler må løsninger søkes i områder av kommunen med begrenset 

tilgang til tomter. Utbygging og forvaltning av den kommunale infrastrukturen vil spille en 

viktig rolle som strategisk virkemiddel i byutviklingen.  

Det er behov for en overordnet eiendomsstrategi som kan danne grunnlag for en 

bærekraftig utvikling av kommunens eiendomsmasse. 

 

 

1. Sammendrag 
Kommunens eiendomsvirksomhet er i dag preget av kortsiktige planer med begrenset 

forankring i sektorovergripende utviklingstrekk. I strategiprosessen er det lagt vekt på å finne 

frem til løsninger på dagens vekstutfordringer som vil være bærekraftige i et langt 

perspektiv.  

Bedre arealeffektivitet, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer, eie/leie 

vurderinger ved nyanskaffelser og privat-offentlig samarbeid er sentrale temaer i 

strategidokumentet. 

Videre pekes det på behovet for kompetanseoppbygging i egen organisasjon for å sikre 

innovasjon i anskaffelser/privat-offentlig samarbeid og teknologisk omstilling.  

Vedlikeholdet av kommunens eiendommer har gjennom mange år vært lavt prioritert, og 

eiendomsstrategien må legge føringer for hvordan formuesforvaltningen kan bli bedre.  

 

Eiendomsforvaltningen skal gjennom aktivt eierskap levere funksjonelle, miljøriktige og 

kostnadseffektive lokaler som i et langsiktig perspektiv skaper varige verdier for kommunen. 
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Måloppnåelsen kommer som resultat av tiltak innen noen sentrale områder. 

 Eierskap og forvaltning 

 Strategisk rolle i kommuneplanleggingen 

 Forvaltning av verdier 

 Effektivisere tjenesteområdenes arealbruk 

 Klima og energi 

 Bygningsdrift - serviceorganisering 

 

2. Kommunens eiendomsvirksomhet 
 

2.1 Organisering  
 

Kommunens eiendomsvirksomhet blir i hovedsak ivaretatt av Eiendomsavdelingen. 

Avdelingen er plassert i Sentraladministrasjonen, og rapporterer til rådmannen. 

Eiendomsavdelingen forvalter grunneiendommer og ca 250.000 m2 bygningsmasse, 

herunder boliger og formålsbygg.  

Lillestrøm Kulturbygg AS, (97% kommunal eierandel) eier Lillestrøm kultursenter og 

Kirkegata 12. 

Kvartal 1 AS (50% kommunal eierandel) prosjekterer for oppføring og utleie nærings- og 

kulturbygg i Lillestrøm. 

Kultursektoren forvalter parker, grøntområder og utendørs idrettsanlegg. 

Teknisk sektor forvalter kommunal vei- og gategrunn samt VA-anleggene. 

Forvaltningen av kommunens eiendommer er således noe fragmentert, men ligger med 

unntak av Lillestrøm Kulturbygg AS og Kvartal 1 AS i rådmannens styringslinje.  

Det politisk eierskapet til eiendomsforvaltningen ivaretas av Formannskapet og 

Kommunestyret, og saker av relevans for sektorene behandles også i hovedutvalgene. 

Kommunens eiendomsforvaltning er i hovedsak sentralisert med en nærhet til rådmannen 

som gjør den reelle utøvelsen av eierskapet enhetlig. 
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Fig1. Organisasjonskart Eiendomsavdelingen 

 

2.2 Eiendommene 
 

2.2.1 Formålsbygg 

Bygningene som huser kommunal tjenesteproduksjon, skoler, barnehager, kulturbygg, 

institusjonslokaler, idrettsbygg og administrasjonslokaler benevnes som formålsbygg. Det er 

en forutsetning at bygningene skal støtte opp under og bidra til verdiskapningen på 

tjenesteområdene. Inneklima, teknisk infrastruktur, arealeffektivitet og utforming av 

arealene er kritiske suksessfaktorer i måloppnåelsen. 

 

2.2.2 Verneverdige eiendommer 

Kommunen eier flere bygninger som har vernestatus, og som kommunen er forpliktet til å ta 

vare på. Slike bygninger har gjerne en begrenset bruksverdi innenfor den ordinære 

kommunale tjenesteproduksjonen. Bruken må tilpasses bygningen da det er bygningens 

egenverdi som settes høyest. Det er godt eierskap å fylle verneverdige hus med meningsfylt 

aktivitet, og de kan være aktuelt å se om en annen eier- forvaltningsmodell enn dagens kan 

bidra til bedre utnyttelse av disse eiendommene. Kommunen kan ev velge å legge ansvaret 

for disse eiendommene til Lillestrøm Kulturbygg AS. Spørsmålet utredes og fremmes til 

behandling i 2018. 

Eiendoms
avd.

Eiendoms
sjef

183,5 
årsverk

Avd. for renhold

Fagsjef

125,4

Avd.leder

Nord

Avd.leder

Øst

Avd.leder

Helse

Vaskeritjeneste

3 anlegg

Stab

Avd. for bygningsdrift

Fagsjef

35,7

Avd.leder 

Drift/Faste/Amb.

Drift/Helse

Stab

Avd. for kommunale

boliger / SKB

Fagsjef

11,4

Avd.leder

Drift

Avd.leder

Forvaltning

Grunneiendom 
forvaltning

3

Prosjekt

5

Stab

2
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2.2.3 Boliger 

Kommunen eier og forvalter ca 720 boliger. Skedsmo kommune har et relativt moderat 

antall kommunalt eide boliger. Nyetablering av omsorgsboliger skjer både gjennom 

etablering av borettslag og kommunal bygging.  

Tilgangen på tomter blir stadig mer begrenset, og nye modeller for å realisere 

boligprosjekter for utsatte grupper må utvikles.  Eksempelvis anses det som hensiktsmessig å 

benytte seg av Husbankens modell for fremskaffelse av flere kommunalt disponerte boliger 

med boligsosialt formål, ved bruk av såkalte «tilvisningsavtaler».  Husbanken har åpnet for at 

grunnlån kan brukes til å delfinansiere kjøp eller utbygging av boliger for private 

eiendomsinvestorer. Betingelsen for denne type lån er at det er inngått en tilvisningsavtale 

mellom eier av boligene og kommunen. En tilvisningsavtale er en avtale mellom 

eier/utbygger og kommune og gjelder kommunens rett til å tilvise leieboliger til sine 

boligsøkere i konkrete boligprosjekter. Når kommunen har tilvisingsrett, så betyr det at 

kommunen har rett (ikke plikt) til å tilvise en ledig leiebolig til vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  Videre kan det inngås utbyggingsavtaler med private utbyggere, som kan gi 

kommunen fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene. 

 

2.2.4 Næringseiendom 

Kommunen eier noen næringseiendommer som leies ut på kommersielle vilkår. Typisk vil 

dette være eiendommer som ligger i transformasjonsområder, og som på sikt skal utvikles 

for å møte kommunale behov, og/eller stilles til disposisjon for en hensiktsmessig fremtidig 

sentrumsutvikling. 

 

2.2.5 Grunneiendom 

Skedsmo kommune har begrensede tomtereserver. Knappheten er størst i de områder av 

kommunen som vil få den største befolkningsveksten. Skedsmo kommune har begrensede 

tomtereserver. Knappheten er størst i de områder av kommunen som vil få den største 

befolkningsveksten. Det er viktig å tilstrebe prosesser med grundige analyser og strategiske 

vurderinger av fremtidig behov for arealer til offentlig infrastruktur, i forbindelse med 

kommunens kommuneplanarbeid. Det vurderes som hensiktsmessig å utrede modeller for 

erverv av tomtegrunn og modeller for samarbeid med private utbyggere.  Det kan for 

eksempel vurderes hvorvidt kommunen skal innta en mer aktiv holdning hva angår 

strategiske oppkjøp av grunneiendommer. I tillegg kan det vurderes hvorvidt enkelte 

kommunale funksjoner kan integreres i kombinasjonsbygg, for eksempel ved inngåelse av 

utbyggingsavtaler med private utbyggere og evt. kjøp av eierseksjoner i både nye og 

eksisterende lokaler.   

 

2.2.6 Leide lokaler 

Kommunen leier i dag 17.000 m2 lokaler til tjenesteproduksjonen. Dette er lokaler som er 

etablert for å håndtere veksten i tjenesteproduksjonen.  
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2.3 Nøkkeltall 
 

Tabell som viser hvordan kostnadene til eiendomsforvaltningen i Skedsmo ligger i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

 

 
Tall fra KOSTRA 2016 

For den overordnede eiendomsstrategien er det et par forhold i tabellen som er av særskilt 

interesse. 

De totale driftsutgiftene ligger noe høyere enn gjennomsnittet, og forklaringen på dette 

ligger i at det samlede bygningsarealet er høyere enn i sammenlignbare kommuner.  

At arealet er høyt kan være uttrykk for at kommunen har valgt å prioritere romslige 

løsninger, altså en høyere kvalitet.  Valg av kvalitet på kommunens lokaler er en 

eierbeslutning som må det må gis føringer for i en overordnet eiendomsstrategi. 

Utarbeidelse av standarder for alle typer formålsbygg vil være et sentralt virkemiddel.  

Eiendomsforvaltningen har hovedfokus på driftsoppgavene noe som gjenspeiler seg i at 

forvaltningskostnadene er lave. Det må vurderes å styrke fagkompetansen i forvaltningen for 

å møte de utfordringer man står ovenfor i en vekstkommune. Mer oppmerksomhet må 

rettes mot teknologisk utvikling og markedsmessig tilpasning. 
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Tall fra KOSTRA 2016 

Tabellen viser arealet på formålsbyggene i prosent av arealet i kommuner vi sammenligner 

oss med. KOSTRA viser at Skedsmo kommune har 4,8 m2 formålsbygg pr innbygger og ligger 

således 0,6 m2 høyere enn snittet i nøkkeltallsgruppen. Dette tilsvarer et areal på ca 30.000 

m2. 

 

 

3. Om kommunal eiendomsforvaltning 
 

3.1 Hensikten med kommunal eiendomsforvaltning 
 

Primærmålet med kommunens eiendomsforvaltning er å fremskaffe tjenlige lokaler for 

mennesker og virksomheter som bruker bygningene, som elever, ansatte, 

institusjonsbeboere og andre brukere. Bygningene skal også bidra til effektivitet, god 

kommuneøkonomi, bidra til å redusere belastningen på miljøet og likebehandling av 

brukerne gjennom universell utforming. Innbyggernes oppfatning av kvaliteten på 

kommunens tjenesteproduksjon – kommunens omdømme – avhenger av kvalitet i alle ledd. 

Støttefunksjonene, i dette tilfellet bygningene, må være i en forfatning og driftes på en måte 

som støtter opp under den primære tjenesteproduksjonen. Kort sagt stille til disposisjon 

bygg med god teknisk kvalitet, som ivaretar brukernes helse, miljø og sikkerhet samt yte 

service og tilrettelegge for at primærtjenestene skal få optimale produksjonsvilkår. 
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Verneverdige bygg har en egenverdi uavhengig av formålet med aktiviteten i bygget, men for 

alle øvrige eiendommer er det funksjonen som er av betydning for kommunen. Bygningene 

er viktige innsatsfaktorer i den tjenesteproduksjonen som kommunen driver. Eiendommene 

har som formål å bidra positivt til kvaliteten på tjenestene.  

Kommunal eiendomsforvaltning har ikke økonomisk avkastning som motiv for sin 

virksomhet, men den verdiskaping som ligger i den primære tjenesteproduksjonen, det være 

seg gode rammer for barns læring, omsorgstrengende sitt behov for trygghet eller politiske 

mål knyttet til by- og stedsutvikling.  

Eiendomsforvaltning handler allikevel i stor grad om økonomi. Eiendomsmassen er den 

største økonomiske innsatsfaktoren i kommunal drift, og hvordan denne formuen forvaltes 

har stor betydning for kommunens driftsøkonomi på lang sikt. Langsiktig verdibevarende 

vedlikehold er en forutsetning for god eiendomsøkonomi, i likhet med riktig dimensjonering 

av arealer og effektiv daglig drift. 

 

3.2 Roller 
 

Kommunal og moderniseringsdepartementets NOU 2004:22 – Velholdte bygninger gir mer til 

alle - har vært førende for arbeidet med utviklingen av eiendomsforvaltningen i norske 

kommuner.  

De viktigste aktørene i eiendomsforvaltningen er eier, forvalter og bruker av eiendommen. 

Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de 

långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige 

myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. 

Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette 

er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og 

avgifter og å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne. 

Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den 

sentrale fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for 

tjenestetilbudet. Kommunestyret eller fylkestinget vil derfor kombinere rollene som eier og 

bruker på et overordnet, strategisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med 

begge rollene. 

 

3.3 Politikken – strategisk nivå 
 

Politiske interesser knyttet til eiendomsforvaltning ligger på et strategisk overordnet nivå. 

Som eier har Kommunestyret det juridiske ansvaret og ansvaret for å finansiere 

investeringer og drift. Politikken har ansvar for at eiendommene fyller de funksjoner som 
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tjener lokalsamfunnet, og at bygningene bidrar til god kvalitet på tjenestene. God 

formuesforvaltning og effektiv bruk av ressursene gir legitimitet og godt omdømme. Det er 

på det strategiske nivået behovet for en eiendomsstrategi oppstår. 

 

3.4 Forvaltningen – operativt nivå 
 

Eiendomsforvaltningen forestår drift og vedlikehold, og ivaretar eiers interesser.   I en 

teoretisk modell vil forvalteren være mellomledd mellom eier og leietaker/bruker, men i 

kommunal virkelighet har eier, kommunestyret, ansvaret for både eiendommene og 

leietakerne. Eiendomsforvaltningen får da i praksis et mer omfattende oppdrag, og har et 

ansvar både for eiendommene og for tjenesteproduksjonen til «leietakerne». Skillet mellom 

bygningsmessige oppgaver og servicetjenester/brukertjenester er derfor flytende. 

Ansvaret ligger hos rådmannen, for eiendomsdriften så vel som skoledriften, og alle 

aktørene jobber mot samme mål. I praksis vil det imidlertid oppstå interessekonflikter 

mellom forvalter og bruker da enhetene har et selvstendig ansvar for eget budsjett. 

Eiendomsforvaltningen må balansere hensynet til eiendommene opp mot tjenestenes 

interesser. 

 

3.5 Normer for god forvaltning 
 

NOU 2004:22 stiller opp noen punkter som kjennetegner en god eiendomsforvaltning. 

Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen 

Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen 

Generelle delkriterier: 

Tilfredsstille prioriterte brukerbehov 

Effektiv arealutnyttelse 

Godt, verdibevarende vedlikehold 

Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 

Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter 

En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen 

Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter 

Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. 

 

Ut over disse indikatorene har eiendomsforvaltningen et stadig sterkere fokus på 

miljømessige konsekvenser av eiendomsdriften. Bærekraftig utvikling er i dag et sentralt 

tema, og riktig lokalisering er viktig for å oppnå bærekraft. 
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4. Hovedutfordringer 
Skedsmo kommune er i endring, og står foran store vekstutfordringer.  

Sammenslåing av Skedsmo med Fet og Sørum vil gi nye utfordringer og muligheter innenfor 

eiendomsområdet, men utviklingen av Skedsmo i en mer urban retning vil ligge fast 

uavhengig av kommunestrukturen. Det er imidlertid grunn til å anta at de økonomiske 

rammene vil bli strammere. 

Gjeldende kommuneplan legger til grunn at folketallet i Skedsmo vil øke til 70.000 innen 

2030.  

Veksten vil i all hovedsak skje gjennom urbanisering og være konsentrert til Lillestrøm- 

Strømmen- Kjeller. 

Kommuneplanens hovedmål: Skedsmo kommune skal utvikle og vedlikeholde kvaliteter som 

gjør den til en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner 

Eiendomsforvaltningens overordnede hensikt er å bidra til at dette målet kan oppnås.  

Hovedutfordringen på eiendomsområdet vil være å holde tritt med folketallsutviklingen.   

 

4.1 Økende arealbehov  
 

Mål: I takt med befolkningsveksten skal Eiendomsforvaltningen fremskaffe riktige og 

kostnadseffektive lokaler som bidrar til god kvalitet på den kommunale 

tjenesteproduksjonen.  

Legger man til grunn en teoretisk beregning av arealbehovet, 4,2 m2 pr innbygger, vil 

kommuneplanens anslag på 70.000 innbyggere i 2030 gi et vekstbehov på 72.000 m2 

formålsbygg. Nye arealer vil i all hovedsak måtte lokaliseres sentralt i tråd med 

utbyggingsstrategien i kommuneplanen. 

Veksten vil kreve betydelige investeringer i ny bygningsmasse samt innleie av lokaler. 

Noe av veksten i arealbehov kan også løses gjennom arealeffektivisering av eksisterende 

eiendommer. 

Etablert praksis for utforming og dimensjonering av formålsbygg støtter seg til de behov 

tjenesteområdene, skole, helse og kultur legger til grunn i sin funksjonsbeskrivelse. Ytre 

rammer for arealdimensjonering settes i stor grad av nasjonale føringer og lovhjemlede 

bestemmelser. Krav til størrelsen på lekeareal, og arealkrav til kontorarbeidsplasser gir både 

absolutte og mer normative føringer for utforming av formålsbyggene. Arealoptimalisering 

må skje på tjenesteytingens premisser. Trangere økonomi, befolkningsvekst og knapphet på 

tomter gjør at kommunen må vurdere konsepter og driftsformer som er tilpasset en 

bymessig utvikling. Byggehøyder, arealnormer inne og ute vil bli utfordret. 

Nybygging i kommunal regi er den foretrukne strategi for anskaffelse av lokaler til 

tjenesteproduksjonen. I et langsiktig perspektiv har denne strategien vært hensiktsmessig og 
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økonomisk god for kommunen. Praksisen videreføres som primærstrategi. Kommunens 

tomtereserver er begrenset, og særlig i sentrale bystrøk vil det by på utfordringer å etablere 

nye formålsbygg på egen grunn. Skedsmo kommune må ha en strategi for anskaffelse av 

tomter. 

Innleie av lokaler og andre former for samarbeid med private grunneiere om nybygging vil bli 

mer aktuelt. 

Spennet i gjennomførings- og anskaffelsesmodeller er vidt, og det må gjøres konkrete 

helhetsvurderinger for hvert prosjekt. Tjenestenes behov, tilgangen på tomter og 

markedsforholdene må vurderes ved valg av konsept. 

Tiltak 

-Utarbeide standarder for arealbruk i alle typer formålsbygg 
 
-Lage retningslinjer for oppkjøp av eiendom/tomtegrunn, fullmaktstruktur 
 
-Kartlegge potensialet for økt utbygging på eksisterende 
formålsbygg/eiendommer 
 
-Tilvisningsavtaler for utleieboliger. For å øke volumet på utleieboliger 
søkes det etter samarbeidsparter i det private marked. 
 
-Utarbeide langsiktige investeringsplaner for formålsbygg 

Innen 2020 
 
2019 
 
 
2018-2021 
 
2018 
 
 
2018 

 

 

4.2 Forvaltning av verdier 
 

Mål: Eiendommenes økonomiske og funksjonelle muligheter utnyttes optimalt. 

Godt verdibevarende vedlikehold koster penger over driftsbudsjettet, men det er ingen 

utgift. 

Det er billigere å hindre en bygning i å forfalle enn å rehabilitere den. En liten skade vil kunne 

gi en stor følgeskade dersom den ikke utbedres. Dette er en sannhet som gjelder for alle 

bygninger med en langsiktig brukshorisont.  

Skedsmo kommune eier 250.000 m2 formålsbygg som betjener 53.000 innbyggere. 

Gjenanskaffelsesverdien ved nybygging ville beløpe seg til 10 mrd kroner pluss tomteverdi. 

Forsikringsverdien på bygningsmassen er på kr 6,9 mrd. 

I et økonomisk perspektiv er det mest tjenlig å prioritere vedlikehold av bygninger som skal 

tjene et formål i mange år. Noen bygninger har lav restverdi, enten det skyldes lav 

funksjonell verdi eller fordi de er bygningsteknisk nedslitt. Før det iverksettes rehabilitering 

av eldre bygninger må det foretas en vurdering av økonomisk, teknisk og funksjonell 
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restverdi. Enkelte bygninger bør rives fremfor å rehabiliteres, og noen bygg kan ha en 

uhensiktsmessig plassering og bør relokalisering.  

 

For å få frem et helhetlig bilde av bygningsmassens tilstand, både teknisk og funksjonelt, kan 

det være hensiktsmessig å dele bygningsmassen inn i to kategorier.  Bygninger som skal 

tjene et formål på lang sikt versus bygninger med lav «verdi» og begrenset rest-brukstid. 

Et nedslitt verneverdig hus har lav økonomisk verdi, men er den funksjonelle verdien høy bør 

skuret tas vare på og vedlikeholdes. Funksjonsverdien/ bruksverdien er vanskelig å 

kategorisere etter objektive kriterier, men vil like fullt måtte vektlegges som en del av 

eiendommens samlede verdi.  

 

Vedlikeholdsinnsatsen må styrkes for å forebygge ytterligere verdifall på eiendommene. 

Årlig bevilgning til vedlikehold ligger på 80-100 kr/m2, men den reelle vedlikeholdsinnsatsen 

varierer med omfanget av investeringsprosjekter og tilfeldige bevilgninger ved avslutning av 

årsregnskapet. Det ordinære planlagte vedlikeholdet må imidlertid skje innenfor 

forutsigbare rammer, og størrelsen på rammen må økes til 200 kr/m2 for å oppnå et godt 

verdibevarende vedlikehold. 

 

I tabellen under er formålsbyggene i Skedsmo delt inn i 4 kategorier etter tilstandsgrad. De 

tre beste kategoriene omfatter bygg som det er økonomisk og funksjonelt hensiktsmessig å 

satse videre på i et langsiktig perspektiv. Dette er bygg som må vedlikeholdes for å 

opprettholde verdien og løfte brukskvaliteten.  

Bygg som ligger i den dårligste kategorien (4) vurderes som saneringsmodne, og full 

rehabilitering eller nybygging bør skje i løpet av 5-8 år. Det er ikke regningssvarende å bruke 

mer ressurser på vedlikehold enn det som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift, 

dvs HMS forhold. I den langsiktige investeringsplanen vil disse bygningene fremkomme som 

investeringsprosjekter. 
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2. Tilfredstillende standard 3.Middels kraftige avvik   

(Noe slitasje og elde)   ( feil/mangler som krever utbedring) 

            

Barnehager : 4585 kvm    Barnehager : 4379 kvm     

Skoler: 44228 kvm   Skoler: 27378 kvm    

Svømmehaller:   Svømmehaller: 7822 Kvm   

Kulturbygg: 3353 Kvm    Kulturbygg: 10235 Kvm    

Helsebygg: 18069 Kvm   Helsebygg:10165 Kvm   

Haller: 336 Kvm    Haller: 16084 Kvm   

Adm. Bygg: 2597 Kvm   Adm. Bygg: 20832 Kvm    

            

1. Meget god Standard   4. Kraftige avvik - tung rehab/sanering 

      Avvik fra lover/forskrifter. 

            

Barnehager : 8590 kvm    Barnehager :  2395kvm    

Skoler: 42196 kvm    Skoler: 2469 kvm   

Svømmehaller: 200 kvm          

Kulturbygg: 7579 kvm    Kulturbygg: 1712 kvm    

Helsebygg: 3500 Kvm    Helsebygg:2700 Kvm    

Haller: 6443 Kvm    Haller: 827 Kvm    

Adm. Bygg: 643 Kvm          

            

 

 

Det er mest formålseffektivt å prioritere vedlikehold på bygg i kategori 3. Grovt regnet vil det 

koste kr 200 mill å løfte bygningene fra kategori 3 til kategori 2 – Tilfredsstillende standard. 

Kommunen har ikke anledning til å lånefinansiere vedlikeholdstiltak i kategori 1,2 og 3, og 

dette etterslepet kan ikke hentes inn uten at det foretas ekstraordinære bevilgninger over 

driftsbudsjettet, eller ved at midler hentes fra disposisjonsfond. 

 

 

Tiltak 

-Årlig vedlikeholdsinnsats styrkes. Mål om å nå kr 200 pr. m2 innen utgangen 
av HP 2018-2021, dvs at nivået må løftes ca kr 10- 15 mill 
 
-Ekstraordinære avsetninger for å hente inn vedlikeholdsetterslep vurderes i 
kommende HP periode  
 
-Utskifting av bygg og totalrehabiliteringer legges i investeringsplanen 
 

2018-2021 
 
 
2018-2021 
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4.3 Klima og miljø 
 

Mål: Redusere bygningsmassens klimabelastning. 

Bygg- og eiendomssektoren står for en betydelig del av de samlede klimautslippene. 

Kommunens eiendomsvirksomhet har siden 1993 jobbet systematisk med 

energiøkonomisering.  I hovedsak har enøk-tiltakene vært økonomisk motivert.  

Klimatiltak innenfor bygg- anleggsområdet er pt forankret i kommunens Klima og energiplan, 

og omfatter miljøaspektet generelt.  For nybygg stilles det krav om energiklasse A, og 

solcelleanlegg vurderes ved alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Energileveransen til 

kommunens formålsbygg er fossilfri.  

Ut over energiaspektet bør det også vektlegges bruk av miljøriktige materialer med lang 

levetid, samt arealeffektive løsninger.  

Lokalisering av formålsbygg nær brukerens bopel er et vesentlig element i en bærekraftig 

strategi. Det vil derfor være viktig å tilpasse utviklingen av eiendomsmassen til 

byutviklingsstrategien. 

Skedsmo kommune har tatt i bruk EPC, energisparekontrakt, som virkemiddel for å få ned 

klimautslippene. I en EPC kontrakt overføres risikoen for effekten av tiltakene til en 

leverandør som garanterer for besparelsen over kontraktens løpetid. EPC er en effektiv 

modell for å gi den eldre delen av bygningsmassen et teknisk løft.  

Ved å ta i bruk ny teknologi kan driften av bygningene optimaliseres, og energiforbruket 

reduseres.  For å oppnå full effekt av styringssystemene må det investeres noe i å 

sentralisere overvåkningen av de tekniske anleggene. 

Tiltak 

-EPC videreføres til å omfatte alle vesentlige bygg 
 
-Ved etablering av nye formålsbygg vektlegges geografisk nærhet til 
brukerne, og lokalisering som legger til rette for økt kollektivbruk, sykkel 
og gange 
 
-Utarbeide bærekraftige lokaliseringsprinsipper for nye formålsbygg 
 
-Energiovervåkningssystem, EOS, etableres for bedre kontroll med 
energiforbruket. 
 
-LCC, analyse av livssykluskostnader anvendes i prosjekteringen for å sikre 
langsiktige, bærekraftige valg 

2018-2022 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
2018 
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4.4 Teknologisk omstilling og kompetanseutvikling  
 

Mål: Tekniske løsninger og tjenesteorganisering moderniseres og implementeres slik at 

driften effektiviseres og brukernes opplevelse av kvalitet økes.   

Den daglige driften av kommunens bygningsmasse er ressurskrevende og omfatter ca 35 

årsverk vaktmestere og 120 årsverk renholdere. Grunnleggende oppgaver knyttet til renhold 

og bygningsdrift utføres etter tradisjonelle metoder samtidig som det skjer en teknologisk 

revolusjon med bygningsmassen. Det oppstår et misforhold mellom hva som er teknisk mulig 

og den kompetanse driftsorganisasjonen besitter. Rollen til vaktmester og renholder endrer 

karakter og det må stilles andre krav til kompetanse. 

Det er ikke i samme grad som tidligere nødvendig for teknisk driftspersonell å være fysisk 

tilstede i et bygg for å drifte de tekniske anleggene. Gjennom sentralisering av 

driftssystemene kan mange bygg kobles sammen og driftes av noen få driftsteknikere. Den 

tradisjonelle driftsmodellen er tilpasset en praksis der lokalene kun var i bruk på dagtid. 

Innbyggerne etterspør stadig større tilgjengelighet, og kommunens lokaler får stadig utvidet 

brukstid. Mer bruk, og mer sambruk, er kostnadseffektivt for kommunen, men da kan ikke 

driftsavdelingen stenge kl 1600. Sentral driftsstyring og døgndrift må etableres for å møte 

økt bruk av lokalene. 

Ved å ta i bruk Bygnings-Informasjons-Modellering (BIM) som system for utvikling av nye 

bygg får man en plattform for fullstendig digital modellering. Alle aktører i en byggeprosess 

forholder seg da til det samme grunnlaget, og prosjektering og bygging blir mer 

kostnadseffektiv. Hele bygningens «dna» vil være kartlagt, og grunnlaget for en god og 

kostnadseffektiv driftssituasjon vil være lagt. 

Automatiserte prosesser og utvikling av robotteknologi vil gi muligheter for mer effektiv 

drift, utvidede åpningstider og høyere kvalitet. For å oppnå resultater må organisering av 

den daglige bygningsdriften tilpasses innfasing av ny teknologi, og den teknologiske 

infrastrukturen må bygges inn i bygningene. 

 

-Etablere sentral driftsstyring 
 
-Etablere vaktordning for å sikre døgndrift 
 
-Utvikle BIM-strategi (Bygnings Informasjons Modellering) 

Innen 
2019 
 
 
2018 
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4.5 Organisering av støttetjenester 
 

Mål: Bruker skal oppleve høy kvalitet på driftstjenestene. 

Eiendomsvirksomheten skal legge til rette for, og støtte opp under kommunens primære 

tjenester. I dette ligger et overordnet ansvar for helheten i tjenesteproduksjonen. 

Kommunens tjenester er fragmenterte og delt mellom mange enheter som hver for seg har 

et resultatansvar. Ansvaret for oppgaver som ikke naturlig faller inn under virksomhetenes 

kjerneoppdrag må plasseres. Gode avtaler mellom eiendomsvirksomheten og 

tjenestestedene kan rydde av vegen mange uklarheter, og dette avtaleverket må utvikles 

videre. På linje med gode avtaler og strategier er kultur viktig. Det må bygge en felles 

forståelse og eierskap til det overordnede ansvar som ligger til hele organisasjonen. 

Kvaliteten på sekundærservicen, f.eks. vaktmestertjenester, er med og skaper et bilde hos 

brukeren av kvaliteten på den primære tjenesteproduksjonen. Det er dermed all grunn til å 

legge kvalitet i de tjenester eiendomsavdelingen produserer fordi det i høy grad er med og 

former brukernes oppfatning av kommunens tjenester generelt. 

Ut over de serviceoppgaver som naturlig hører inn under eiendomsvirksomheten vil det 

være hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av enkelte støttetjenester som i dag ligger i 

Helse- og sosialsektoren for å vurdere om dagens organisering er optimal.  

Støttetjenester som matproduksjon, transport og budtjeneste, postombringing, 

bilforvaltning, tekniske hjelpemidler til hjemmeboende, vaskeri, lagerstyring og styring av 

arealbruk er oppgaver det kan være aktuelt å vurdere.  

Det kan være effektivt å samle tjenester som kan utføres av det samme personellet inn i en 

felles serviceorganisasjon. Profesjonalisering av tjenesteproduksjonen fordrer 

kompetanseoppbygging innen Facility Management (FM). 

Tiltak 

-Vurdere FM organisering av støttetjenester på tvers av sektorer 2018-2019 

 

 

4.6 Helhetlig forvaltning og eierskap 
 

Mål: Støtte opp under kommunens tjenesteproduksjon gjennom effektiv og målrettet 

utvikling av sosial infrastruktur. 

Eiendomsvirksomheten i Skedsmo kommune er, med noen unntak (Lillestrøm Kulturbygg AS, 

Kvartal 1 AS, Kvartal 1 AS), forvaltet i rådmannens linjeorganisasjon. Forvaltningen er slik sett 

helhetlig ivaretatt.  Den sentralt plasserte Eiendomsavdelingen forvalter hovedtyngden av 

grunneiendommene og all bygningsmasse, Kultursektoren har den daglige forvaltning av 

parker og idrettsplasser og Teknisk sektor forvalter veier og gategrunn. Den praktiske 
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utøvelsen av eierskap spenner over flere sektorer og det kan derfor være ulike interesser 

knyttet til hvordan eiendommene forvaltes.  

Den politiske utøvelsen av eierskapet vil likeledes være noe delt ved at førsteinstans, 

hovedutvalgene, kan ha forskjellig interesser. Helheten i eierskapet er allikevel sikret ved at 

Formannskapet behandler alle saker av betydning for eiendomsforvaltningen. 

I flere sammenlignbare kommuner er bildet mer sammensatt ved at eierskap og 

forvaltningsansvar er spredt på eiendomsstiftelser, tomteselskap, kommunale foretak og 

kommunale eiendomsselskaper. Behovet for et eget politisk eierstyringsorgan vil da være 

større enn i Skedsmo.  

Behovet av å vurdere alternative modeller for anskaffelse av lokaler til kommunale tjenester 

vil øke. Mangelen på kommunale tomter vil kunne føre til at løsninger må søkes i markedet. 

Samarbeidet med en privat grunneier om utvikling av Kvartal 1 kan stå som eksempel på en 

slik modell. Fremskaffelse av utleieboliger gjennom tilvisningsavtaler likeså. 

Ved å eie eiendommer kan kommunen sikre langsiktighet i tjenesteproduksjonen, 

handlefrihet til å tilpasse lokalene etter brukernes behov og historisk sett en god avkastning.  

Formålsbygg som skal tjene kommunens virksomhet i et langt perspektiv bør eies av 

kommunen. 

Eiendomsvirksomheten kan spille en strategisk rolle i samfunnsutviklingen. Aktiv bruk av 

eiendom som virkemiddel vil kunne bety at kommunen foretar oppkjøp av eiendom for 

utvikling og salg, eller for bygging i egenregi. Kommunen kan også velge en mer passiv 

eierrolle og begrense seg til å benytte de virkemidler som ligger i plan- og bygningsloven for 

å oppnå ønsket samfunnsutvikling. 

Det finnes flere former for partnerskapsavtaler mellom offentlige og private aktører som kan 

være aktuelle å benytte for å etablere nødvendig sosial infrastruktur. 

Samfunnsutviklingen vil gi befolkningsvekst, men kommunen trenger mer kunnskap om 

hvordan veksten vil påvirke lokalsamfunnet. Hvilke tjenester nye innbyggere vil etterspørre 

vil avhenge av alderssammensetning og andre sosioøkonomiske kjennetegn ved 

befolkningen. Det er nødvendig med gode demografiske prognoser for å planlegge utbygging 

av infrastrukturen i takt med endringene i befolkningen. 

 

Tiltak 

 
-Fastsette kriterier for valg av anskaffelsesmodell. (når går vi i markedet og 
når gjennomfører vi i ren kommunal regi) 
 
- Vurdere modeller for erverv av tomtegrunn og modeller for samarbeid med 
private utbyggere. 
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- Videreutvikle modeller for framskriving av befolkningsutviklingen, 
kartverktøy.  
 
-Dreie kompetansen innen eiendomsvirksomheten for å møte fremtidens 
krav til omstilling - teknologisk, markedsmessig og driftsøkonomisk.  
 
-Utrede overføring av eierskap/forvaltning av trehusbebyggelsen i Kirkegata 
til Lillestrøm Kulturbygg AS  
 
 

2018 
 
 
 
 
 
2018 
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Arkivsak-dok. 16/00032-34 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISJONEN 

 

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

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med behandlingen av etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i forrige møte, ba 
kontrollutvalget revisjonen om å sjekke hvilke systemer Fet og Sørum har når det 
gjelder saksbehandling samt forvaltning av bygg. Revisor vil orientere om dette og 
andre saker av interesse i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/00033-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Saker til behandling 2017 
2. Oversikt over behandlede saker 2017 
3. Rutine for distribusjon av saksfremlegg unntatt offentlighet - Notat fra rådmannen 
4. Skatteinngang august 2017 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 4.9 . 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.

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
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

3. april
kl 08

Orientering om kommunens informasjon til innbyggere på Holt/
Vestvollen.
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 4.9 . 2017

Møte Saker

Kommunesammenslåing – orientering fra rådmannen

Kontrollutvalgets oppgaver ved kommuesammenslåing

Forvaltningsrevisjon E - skatt

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 - 13

Barnevern tjene sten

Instituttveien på
Kjeller

Presentasjon av ny rådmann Trine Wickstrøm
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

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll utsatt fra forrige
møte – sak 33/17

Bestillingsdialog FR kvalitet i eldreomsorgen eller FR på
eierskapsforvaltning i Skedsmo kommune

Reglement for kontrollutvalget : Initiert fra Ordfører. Vi tar
utgangspunkt i Fet og Sørums reglementer.
Status for kommunesammenslåingen – behovet for fast punkt på
dagsorden.
Drøfting av bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen
2017

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

I nformasjon om avvik av ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner
ref. sak 31/17
Orientering fra revisjonen
Referatsaker
Orientering fra barnevernet hos barneverntjenesten



76/17 Referater - 16/00033-29 Referater : Saker til behandling Skedsmo 2017
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Møte Saker

4.september

Kl. 16

Reglement for kontrollutvalget 46/17
Forslag til bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen.
Henvendelse angående lovlighetskontroll - orientering om kommunens
praksis rundt tildeling av økonomisk bistand til dekning av husleie
Buds jett f or kontroll og tilsyn 2018.
Bestillingsdialog FR kvalitet i eldreomsorgen eller FR på
eierskapsforvaltning i Skedsmo kommune

Etterrevisjon forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold.
Engasjementsbre v Romerike revisjon
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarli g revisor
Rapportering fra RRI på ressurser
Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike
krisesenter IKS
O rientering om status i arbeidet med kommunereformen - fast sak
Orientering fra revisjonen
Referater
Eventuelt

9 . o ktober

Kl. 16

Oppfølging av etter - revisjon av forvaltningsrevisjon på
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold:
Kommunens eiendomsstrategi legges frem som en orienteringssak.
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial. Erik Nafstad kommer
Status i arbeidet med kommunereformen
Orientering fra revisjonen

Revisjonen sjekker hvilke systemer Fet og Sørum har når det
gjelder saksbehandling samt forvaltning av bygg. Bestilt

Referater

27 . november

Kl. 16

Orientering om medarbeiderundersøkelsen. (Bestilt)
Status i arbeidet med kommunereformen
Forvaltningsrevisjonsrapport innen internkontroll. Delleveranse 1,
overordnet perspektiv mottas 28.9.17, sak 16/17
Revisjonsrapport fra undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt
Mottas 25.9 sak 34/17 - forsinket
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2017.
Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.
Orientering fra revisjonen

Prosjektplan på forvaltningsrevis jon på Skedsmo kommunes
eierskapsforvaltning – kommer antagelig ikke før i november
Referater.

o Rapport til FM ifm Brånåsen avfallsdeponi (sak 22/17) bestilt

12. desember Orientering fra revisjonen

Referater.

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 4.9 . 2017

Møte Saker

Kl. 16

m ed middag

Bestilling av selskapskontroller 2018

Ikke berammet Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om
hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn
med funksjonshemming. Sak 39/17

Revidere Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Risikovurdering.

2018 Rapport fra interimsrevisjon Januar
Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS sak 68/17.
Januar 2018

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 Tjenestekon toret
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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. 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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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.  

 6/17 

Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Kontrollutvalget bestiller en 
etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor 
sjekke ut i hvilken grad 
kommunestyrets vedtak er fulgt 
opp. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 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: 

Utskrift sendt 
7.2.17 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
17/35 
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 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

 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 
på delleveranse 1, overordnet internkontroll 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Skedsmo 
kommune, delleveranse 1, 
overordnet internkontroll i 
henhold til prosjektplanen. 
Revisjonen gjennomføres 
innenfor en ramme på 400 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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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. 
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 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. 

     

 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 
 

     

8.5.2017 29/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets 
møte 3.4.2017 godkjennes. 
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 30/17 
Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 31/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2016 Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget ber Romerike 
revisjon komme tilbake med 
informasjon om avvik av ikke 
vesentlig art og avvik på 
særattestasjoner i neste møte.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
Skedsmo kommunes årsregnskap 
2016 vedtas med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

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

Kontrollutvalget innstiller på at 
Romerike revisjon velges som 
revisor for fellesnemda. Dette 
ligger innenfor dagens 
revisjonsoppdrag. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 33/17 
Henvendelse angående oppfølging av 
lovlighetskontroll 

Kontrollutvalget utsetter saken 
til neste møte. 
 

     

 34/17 
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 

Kontrollutvalget godkjenner 
prosjektplanen for undersøkelsen. 
 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 35/17 Orientering fra revisor 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 36/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 37/17 Eventuelt 

Utvalget kommer tilbake til 
spørsmålet om utvalget bør ha et 
fast punkt på sakskartet med 
status på kommunesammenslåing.  
i neste møte i egen sak. 
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Utvalget vil drøfte bestilling av en 
bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 2017 i 
neste møte.  

19.6.2017 38/17 Samtale med rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 39/17 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring 
Skedsmo 

Kontrollutvalget tar 
rådmannens orientering om 
arbeidet med oppfølging av 
revisjonsrapporten til 
orientering. 

     

 40/17 
Orientering om oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på 
Stav skole 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 41/17 Orientering om 1. tertialrapport 2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 42/17 Orientering fra barnevernet 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 
 

     

 43/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets 
møte 8.5.2017 godkjennes med de 
merknader som fremkom i møtet. 

     

 44/17 
Drøfting av bestilling av en bredere sak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen 2017  

Kontrollutvalget ber sekretariatet 
utforme forslag til bestilling til 
neste møte. 

     

 45/17 
Henvendelse angående lovlighetskontroll - utsatt fra 
forrige møte 

Kontrollutvalget ber rådmannen 
om en orientering om de to første 
punktene i henvendelsen til neste 
møte. 

     

 46/17 Reglement for kontrollutvalget 
Sekretariatet tar inn utvalgets 
innspill. Kontrollutvalget kommer 
tilbake til saken i neste møte. 

     

 47/17 
Status for kommunereform – behovet for fast punkt på 
dagsorden 

Kontrollutvalget ønsker å ha en 
fast sak om orientering om status i 
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arbeidet med kommunereformen.  

 48/17 
Regnskapet 2016 - orientering om funn av ikke vesentlig 
art 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

     

 49/17 Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 50/17 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  Saken ble utsatt til neste møte      

 51/17 
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 
AS - prosjektplan 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i Strandveien 1 
AS vedtas. 
 

     

 52/17 Referater  
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

     

 53/17 Eventuelt Ingen vedtak      

4.9.2017 

 

 
54/17 

Henvendelse angående lovlighetskontroll - 
orientering om kommunens praksis rundt 
tildeling av økonomisk bistand til dekning av 
husleie 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

 

     

 

 
55/17 

 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra 
kontrollutvalgsmøte 19.6.2017 
godkjennes. 

     

 

 
56/17 

 
Reglement for kontrollutvalget 

Kontrollutvalget godkjenner 
reglementet med de endringer 
som fremkom i møtet. Saken 
oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret vedtar 
reglement for kontrollutvalget 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 

 
57/17 

Forslag til bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 

1. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en 
redegjørelse om 
medarbeiderundersøkelsen, 
hvor resultatene 
operasjonaliseres på 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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sektornivå og direkte 
underliggende nivå, 
forutsatt at dette ikke 
kommer i konflikt med 
respondentenes 
anonymitet.  

2. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en 
datasammenstilling med 
tidligere 
medarbeiderundersøkelser 
for hvordan utvikling/trend 
har vært over tid. 

3. Kontrollutvalget ber 
rådmann om en oversikt 
over utvikling/trend i 
korttids- og 
langtidsfraværet 
sammenlignet med 
fraværet mellom heltids- og 
deltidsstillinger.   

 

 

 
58/17 

Orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

 

     

 

 
59/17 

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2018 

1. Følgende forslag til budsjettet 
for kontroll- og 
tilsynsordningen for Skedsmo 
kommune vedtas og 
oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 
 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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 Budsjett 
2018 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

 145 000 

Abonnementer     3 000 

Møteutgifter       5 000 

Kurs     35 000    

Sum kontrollutvalget     188 000 

Kjøp av tjenester 70 000 

Sekretærfunksjonen   360 000 

Revisjonen  3 564 000 

Totalt  4 182 000 

 
2. Forslaget følger 

formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Skedsmo 
kommune 2018. 

 

 

 
60/17 

Etter-revisjon av forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold 

1. Kontrollutvalget har merket 
seg at anbefalingene i 
revisjonsrapporten 
«Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, RRi september 
2014» nå er fulgt opp. 
Utvalget har videre merket 
seg at det har tatt lang tid å 
etterkomme anbefalingen 
om å vurdere behovet for 
en overordnet og fullverdig 
eiendomsstrategi, herunder 
flerårig 
vedlikeholdsstrategi.  

2. Kontrollutvalget ber 
rådmannen om å få seg 
forelagt saken om 

Utskrift sendt 
5.9.17 
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eiendomsstrategi som skal 
legges frem for 
kommunestyret. 

 

 

 
61/17 

Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget prioriterer 
forvaltningsrevisjon på 
Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning hvor 
opplæring av 
representantskapsmedlemmer, 
rådmannens rolle og 
mandatering av 
representantskapsmedlemmer 
skal være sentrale tema i tillegg 
til en oversikt over kommunens 
forvaltning av eierskap og 
interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalget ber om 
prosjektplan til møtet i oktober 
eller november. 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 
 

62/17 
Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra 
Romerike revisjon 

Kontrollutvalget tar rapporten 
til orientering.  

     

 

 
63/17 

 
Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til 
orientering. 

     

 

 
64/17 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet 

Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet 
tas til orientering. 

     

 
 

65/17 
 

Orientering fra revisjonen 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

 
 

66/17 
 

Referater 
Kontrollutvalget tar saken til      
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orientering 

 

 
67/17 

Eventuelt Kontrollutvalget ber rådmannen 
om at det heretter gis 
informasjon om hvilke møter 
utvalget får godtgjøring for ved 
utbetaling av møtegodtgjørelse. 

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

 

68/17 Selskapskontroll Krisesenteret - prosjektplan 1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningskontroll og 
oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS. 
Vedlagte prosjektplan 
vedtas.  

2. Prosjektet leveres medio 
desember 2017, og 
gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer. 

3. Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisors 
egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering.  

Utskrift sendt 
5.9.17 

    

       2 rest 
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NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmannen 
 
Til: Hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret 
 
 
Rutine for distribusjon av saksfremlegg unntatt offentlighet - Notat fra rådmannen 
 
 
Følgende rutine ligger til grunn for distribusjon av saksfremlegg Unntatt offentlighet 
til politisk behandling 
 

1. Saksfremlegg som er unntatt offentlighet settes opp i Ephorte og påføres riktig 
gradering. 

2. Korrekt gradering av journalpost (saksfremlegg og vedlegg) kontrolleres av den som 
godkjenner saksfremlegget elektronisk. 

 
3. Saken settes opp på sakskartet, og det genereres en møteinnkalling hvor sakstittel 

fremgår av i sakslisten. Se eksempel fra formannskapets møte 20.09.17. 
Dokumentene er ikke tilgjengelige. 

https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Formannskapet/#moter/2017/1673 
 

4. Møteinnkalling med alle saksdokumenter overføres til First Agenda i sin helhet. 
5. Kun de som er lagt inn som medlemmer og varamedlemmer i det gjeldene utvalget i 

First Agenda har tilgang til alle sakene som ligger til behandling. 
6. De som ikke ligger inne i utvalget i First Agena vil få opp utvalget som tilgjengelig i 

First Agenda, men vil bare se de sakene som er offentlige tilsvarende det som ligger 
på kommunens nettside (Møtekalender). 

 
 
Rådmannens vurdering i forhold til å legge inn varamedlemmer i utvalget har vært at disse 
har behov for tilgang på de samme dokumentene som faste medlemmer. De deltar i 
forberedelsene i partigruppene til hvert møte og forventes å stille i møter på kort varsel.  
Varamedlemmene har samme taushetsplikt som medlemmer i et utvalg. 
 
 
 
 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Politisk sekretariat 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2017/15465  - 104390/2017 
 
 
 
 
 

 
DATO: 22.09.2017 
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Nedre Romerike kemnerkontor    august 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 9 031 276 4 917 000 7 069 918 317 903 086 307 929 000 299 409 378 

Avvik i kroner   4 114 276 1 961 358   9 974 086 18 493 708 

Avvik i prosent   83,7% 27,7%   3,2 % 6,2 % 

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

Skatteinngang 4 859 398 3 194 000 5 380 381 207 918 712 205 125 000 200 517 903 

Avvik i kroner   1 665 398 -520 983   2 793 712  7 400 809 

Avvik i prosent   52,1 % -9,7 %   1,4 % 3,7 % 

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

Skatteinngang 11 735 595 7 142 000 10 081 806 462 964 825 447 074 000 434 288 922 

Avvik i kroner   4 593 595 1 653 789   15 890 825 28 675 903 

Avvik i prosent   64,3 % 16,4 %   3,6 % 6,6 % 

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

Skatteinngang 24 496 805 15 520 000 25 150 969 1 016 391 382 971 428 000 948 665 410 

Avvik i kroner   8 976 805 -654 164   44 963 382   67 725 972 

Avvik i prosent   57,8 % -2,6 %   4,6 % 7,1 % 

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

Skatteinngang 9 410 772 6 018 000 7 914 941 319 587 759 312 434 000 299 619 404 

Avvik i kroner   3 392 772 1 495 831   7 153 759 19 968 355 

Avvik i prosent   56,4 % 18,9 %   2,3 % 6,7 % 

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

Skatteinngang 5 627 377 3 647 000 5 952 689 228 557 972 228 335 000 216 518 345 

Avvik i kroner   1 980 377 -325 312   222 972 12 039 627 

Avvik i prosent   54,3 % -5,5 %   0,1 % 5,6 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 157 18 320 699 9 916 319 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 299 544 1 722 665 1 666 600 56 065 
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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 586 740 365 276 7 660 5 614 465 511 

Fet 54 241  634 322  3 715  4 449  437 388 

Nittedal 409  389 921  1 223 9 491  7 804 1 069 710 

Skedsmo 182 643  2 741  3 686  20 121  21 548  1 742  797  

Sørum 690  419  631 738 7 618 6 062 528  790 

Aurskog H 416 71  187 747 4 677 4 475  429 733 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen -6,4  36,4  -9,0  

Fet 22,2 -16,5 12,6  

Nittedal 17,4  21,6  50,6  

Skedsmo -32,5 -6,6  10,1 

Sørum 14,2  25,7  -33,2  

Aurskog H -26,3 4,5  -41,5  

 
Det er gjennomgående god skatteinngang denne mådened, og over budsjett for alle kommuner. Dette skyldes 
imidlertid peridoiseringen – siden skatteinngangen er nærme 2016. Dette kan trekke i retning av at mønsteret fra i fjor 
har sementert seg, og at tidligere utlegg gir raskere innbetaling av beregnet restskatt.   
 
 
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 97,1 94,7 99,9 99,7 99,5 

0228 Rælingen 97,5 93,4 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 97,1 94,1 99,9 99,9 99,0 

0226 Sørum 98,8 93,9 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,6 94,6 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 96,9 91,2 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,7 %     93,6 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 98,9 90,1 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 97,2 92,8 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 97,4 91,7 99,9 99,7 98,7 

 
 

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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77/17 Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00218-33 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 09.10.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 
 

 

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