
KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
Steinar Dalbakk 
Anita Heier 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen 

Rådmann Siri Gauthun Kielland 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Sørum rådhus, helsebygget. 

Tid Tirsdag 2.9.14 kl. 18.00 – 21:30. 

Sekretær Konsulent Øystein Hagen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 81 / 99 50 34 02,ev 
oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF i sak 31/2014 og 32/2014. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

31/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 18:00 

32/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 18:30 

33/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 19:00 

34/2014 Revisjonsnotat – Strakstiltak på Sørum kirkegård. 19:15 

35/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

20:00 

36/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 20:15 

37/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:00 

38/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20:15 

39/2014 Eventuelt. 21:30 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 26.8.14 

Øystein Hagen 
Konsulent  



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 2.9.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
1. Henvendelse til kontrollutvalget datert 24.4.14 

2. Revisjonsnotat vedrørende forundersøkelse (ettersendes medlemmene) 

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Harald Ringstad i Sørum KRF (vedlegg 1). 

Henvendelsen anmoder utvalget om å gjøre en vurdering av forhold rundt inngåelse av leieavtale for 

kontorlokaler til Sørum kommunale eiendomsforetak KF (se vedlegg). Leieforholdet det er snakk 

om er del av næringseiendommen Sparebankgården, gnr. 41 bnr. 14 og 59 i Sørum omfattende 

258m2 lokaler. Saken ble behandlet av kommunestyret under sak 86/12.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 30/2014: 

 

I forbindelse med skriftlig henvendelse til kontrollutvalget så ber kontrollutvalget om en orientering 

på forhold vedrørende leieavtalen og oppussing av lokalene. Kontrollutvalget vil innkalle 

rådmannen og daglig leder for Sørum kommunale Eiendomsselskap KF i sitt neste møte for en 

redegjørelse. 

 

Romerike Revisjon IKS har gjort en forundersøkelse og vil presentere noen fakta i forbindelse med 

denne saken (vedlegg 2). Da revisjonens notat ikke er klart til utsendelsen av denne innkallingen vil 

notatet bli ettersendt medlemmene, samt vedlagt i møteprotokollen.  

 

Med bakgrunn i overnevnte så har kontrollutvalget innkalt daglig leder i Sørum Eiendomsselskap 

KF, Tormod Dragland, i denne saken hvor de har bedt om en orientering vedrørende leieforholdet og 

tilpassing av lokalene.  

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 



Til kontrollutvalget 

Hei. 

Jeg ber om deres vurdering vedrørende denne saken: 
I sak 86/12 vedtok Kst at SKE kan inngå ny leieavtale med eier av Bankgården. En del av leieavtalen 
var at SKE selv skulle påkoste oppussing av lokalene. 
I etterkant ble leiekontrakten endret dit hen at leie ble satt opp og at utleier skulle betale 
ombyggingen.  
Mitt spørsmål er nå om saken skulle ha vært innom Kst igjen siden dette innebar en økt årlig 
(leie)kostnad for kommunen, eller om SKE selv kan treffe denne avgjørelsen, i så fall SKEs styre? 
Ved å endre leieavtalen, unngikk SKE å legge frem ny sak i kst for godkjenning av 
ombyggingskostnader. Ombyggingen var relativ stor og omfattende. Hvor mye leieutgiftene økte, er 
meg ikke kjent. 

Vennlig hilsen 
Harald Ringstad 
Sørum KrF 

Vedlegg 1 til sak 31/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Henvendelse til kontrollutvalget datert 25.6.14

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra gruppeleder i Sørum KRF, Vidar Kristensen, hvor 

det anmodes om at kontrollutvalget vurderer om innkallinger av vararepresentanter til styret i Sørum 

kommunale Eiendomsselskap KF er ivaretatt på korrekt måte (se vedlegg).  

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan 

defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 

andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» 

Da daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF, Tormod Dragland, er til stede i møtet vil han gi en 

orientering til kontrollutvalget vedrørende denne saken. 

Det legges opp til en drøfting av saken etter orienteringen hvor kontrollutvalget må bestemme om de 

vil forfølge denne henvendelsen videre.  

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vi har fått henvendelse av en person utenfor vårt parti som stiller spørsmålstegn om hvorfor KrFs 
vara representant ikke stiller i styremøter i SKE KF, når det er forfall. 
Vi har derfor sett på protokollene fra styremøtene og ser at i følgende møter var ikke styret fulltallig: 

 4.3 – Ingen Vara

 18.3 - 2. vara deltok

 23.4 – Ingen vara

 6.5 – ingen vara

 3.6 – ingen vara

Etter å ha rådført meg med KrFs vara til styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF mener han 
at det muligens kun er ett møte han har blitt innkalt til og hvor han ikke kunne stille. 
Vi ber derfor om at kontrollutvalget vurderer om innkalling av vara til styret er ivaretatt på korrekt 
måte, slik at det ikke stilles spørsmål til KrFs deltakelse. 

Mvh, 
Vidar Kristensen 
Gruppeleder Sørum KrF. 

Vedlegg til sak 32/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

33/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2015.

2. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2015.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til 

budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets 

egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjonen.  

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 

kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og kurs. Det 

er lagt inn kr 9000 i arbeidsgiveravgift. Beregning av godtgjørelse til kontrollutvalget er basert på 

syv møter i året.   

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 23.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I 

forslaget er sekretariatets totale budsjettramme satt til kr 2 863 000. Budsjettet er bygd opp etter 

beste skjønn, basert på erfaringer fra driften så langt.  

For Sørum sin del vil dette utgjøre kr 182 709. I budsjettsammenheng fordeles 60 % av kommunenes 

betaling etter innbyggertall og 40 % deles likt mellom kommunene. Betalingen blir regulert etter 

medgått tid ved årets slutt. Dette er foreslått endret til 60 % etter medgått tid og 40 % etter folketall. 

Forslaget til revisjon av selskapsavtalen ble vedtatt av representantskapet 22.4.14, og den ble vedtatt 

av Sørum kommunestyre 18.6.14.  

Revisjonen  

Sørum kommune skal årlig yte et driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS. Driftstilskuddet fra den 

enkelte kommunen består av et fast grunnbeløp og et variabelt tilskuddsbeløp, og det fastsettes 

nærmere i eieravtalen. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det 

variable tilskuddet skal revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i folketallet pr. 01.01.  
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I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd på 

til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- 

og ansvarsandeler. 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 25.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 2. I 

forslaget er revisjonens totale budsjettramme satt til kr 24 175 436.   

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Sørum kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2015: 

Sum årlig tilskudd = 1 396 380,-  

Ekstra driftstilskudd år 3 (oppstartstilskudd) = 63 000,-  

Samlet tilskudd 2014 = 1 459 380,- 

Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for ytterligere detaljer. 

Totalt 

Det samlede forslaget er som følger: 

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 62 000 62 000 

Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 

Arbeidsgiveravgift 9 000 

Abonnementer/medlemskap 2000 1 750 

Møteutgifter/bevertning 2 000 2 000 

Kurs 35 000             35 000 

Sum 115 000            105 750 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 182 709*) 172 688 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 459 380*)  1 469 800 

1 757 089 1 748 238 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, med

forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og Romerike Revisjon IKS, og

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 62 000 62 000 

Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 

Arbeidsgiveravgift 9 000 

Abonnementer/medlemskap 2000 1 750 

Møteutgifter/bevertning 2 000 2 000 

Kurs 35 000    35 000 

Sum 115 000            105 750 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 182 709*) 172 688 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 459 380*)  1 469 800 

1 757 089 1 748 238 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum

kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommune 



________________________________________________________________________________ 

BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 

Vedlegg 1 til sak 33/2014



Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015



Vedlegg 2 til sak 33/2014





























KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Revisjonsnotat – Strakstiltak på Sørum kirkegård. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Vedtak i kommunestyre sak 17/14 – strakstiltak på Sørum kirkegård

2. Revisjonsnotat – Strakstiltak på Sørum kirkegård (ettersendes medlemmene)

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i kommunestyre vedtak 17/14 – strakstiltak på Sørum kirkegård (vedlegg 1) så ba 

kontrollutvalget under sak 08/2014 revisjonen om å foreta en forundersøkelse i forbindelse med 

reduksjon i kalkyle og flere observasjoner av høye overslag i kalkylen. 

I kontrollutvalgsmøte den 18.03.14, sak 14/2014, så fikk kontrollutvalget en foreløpig status fra 

revisjonen vedrørende forundersøkelsen. 

I kontrollutvalgsmøte den 06.05.14, sak 20/2014, så presenterte revisjonen et utkast til et notat om 

revisjonens undersøkelser i denne saken. På bakgrunn av dette utkastet så fattet kontrollutvalget 

følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å levere en rapport til kontrollutvalget i september møtet

2014.  

Romerike Revisjon IKS legger frem resultatet av sin forundersøkelse i denne saken (vedlegg 2). 

Da revisjonens notat ikke er klart til utsendelsen av denne innkallingen vil notatet bli ettersendt 

medlemmene, samt vedlagt i møteprotokollen. 

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter en gjennomgang av revisjonens notat hvor blant 

annet utvalget må fatte et vedtak. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 13/04384 
Arkivkode 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

20.01.2014 8/14 

2 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 27.01.2014 2/14 

3 Kulturutvalget 21.01.2014 4/14 

4 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

29.01.2014 12/14 

5 Økonomi- og administrasjonsutvalget 29.01.2014 11/14 

6 Kommunestyret 05.02.2014 17/14 

Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering av kostnadkalkyle 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.02.2014 sak 17/14 

Votering 
Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 

Det bevilges kr 7 050 000 til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. 

Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-
refusjon og låneopptak.  

Som forutsatt i økonomiplan 2014 -17 dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved 
egen overføring til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF har fortsatt prosjektledelse og 
byggherreansvaret for prosjektet. 

Det forutsettes at arbeidet settes ut på anbud. 

Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere ettersyn. Bakgrunnen er 40 % 
reduksjon i kalkyle og flere observasjoner av høye overslag i kalkylen. 

Vedlegg 1 til sak 34/2014



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor. 

2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon

2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Sørum kommune

3. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Sørum kommunale

eiendomsselskap KF

4. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Sørum kommunalteknikk KF

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisjon 

og regnskapsrevisjon i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 35/2014





Vedlegg 2 til sak 35/2014







Vedlegg 3 til sak 35/2014







Vedlegg 4 til sak 35/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015

 Overordnet analyse 2013 - 2015

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har besluttet å ta prioritering av temaer for forvaltningsrevisjon opp til vurdering i 

denne saken. I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 (vedlegg 1) vedtatt i 

kommunestyret 17.10.12, sak 90/12, har utvalget prioritert følgende områder i tillegg til sykefravær 

og flyktning tjenesten som nå er gjennomført:  

 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole

 Anskaffelser

 Kommunens styrings- og kontrollsystem

 Revisjon av IKT

 Oppfølging av KOSTRA rapportering

 Enkeltvedtak/oppfølging av planer

 Samhandlingsreformen

Planen bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet foretatt i 2012 (vedlegg 2). 

Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument for kontrollutvalget og kontrollutvalget 

har foretatt prioriteringer av områder for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har 

vært et verktøy for kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en 

risiko- og vesentlighetsvurdering.  

Risiko er sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå. Dette kan være risikoer knyttet til 

økonomi, tjenesteyting eller lov overholdelse. Vesentlighet har å gjøre med hvor store konsekvenser 

det vil ha dersom det negative inntreffer. Når kontrollutvalget skal diskutere prioritering av tema, 

kan det være nyttig å ta i bruk ulike perspektiver for vesentlighet som for eksempel bruker-, politisk, 

samfunns-, økonomisk, medarbeidernes og omdømmeperspektiv.  

Kontrollutvalget kan gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet nå enn da analysen ble gjort i 

2012, noe som igjen kan gi en annen prioritering av prosjekter. Kommunestyret har delegert 

myndighet til å gjøre endringer i prioriteringer i planen til kontrollutvalget. Det legges opp til en 

drøfting av prioritering av temaer i denne saken.  

I tillegg til å drøfte prioritering av prosjekter ut planperioden, bør utvalget også velge det neste 

området for forvaltningsrevisjon og gi signaler om hvilken vinkling man ønsker på prosjektet. 
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden

2014 - 2016:

1. 

2. 

3. 

4. 

2. Revisjonen bes om å utarbeide prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av området

…………………… til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



Plan for forvaltningsrevisjon 

2013 – 2015 

Fra: Kontrollutvalget i Sørum den 4.9.2012 

Til: Kommunestyret i Sørum  

Vedlegg 1 til sak 36/2014



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 2 

FORORD 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  

Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 

Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av inneværende periode. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 

Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Sørum kontrollutvalg anser det som realistisk at 
det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det enkelte 
prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget har valgt ut ni områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 

Sørumsand, 4.9.2012 

Tor-Arne Lie Jensen 
Kontrollutvalgets leder 
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1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 

Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 

”.. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon).  

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene

som er satt på området, 

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer

samsvarer med offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  

Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 
• Kommunen
• Foretak
• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter.

Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 
• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap)
• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS)



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 5 

2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

Bestemmelsen innebærer at det er kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  

Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 

Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Sørum kommune 4.9.2012 

3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 

”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 

til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 

(merknadene til § 10). 

Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget i møte 4. september 2012 foretatt en 
prioritering av områder for forvaltningsrevisjon. 

4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Sørum kommune og vil stå for den praktiske 
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven 
§ 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for forvaltningsrevisjon” som er vedtatt
av Norges Kommunerevisorforbund. 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 
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prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  

Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  

5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 

Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ni 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  

Opplistingen er en anbefalt tidsrekkefølge for prosjekter, og ikke en prioritering av viktighet. 

5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 

• Sykefravær
• Flyktningtjenesten
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole.
• Anskaffelser
• Kommunens styrings- og kontrollsystem
• Revisjon av IKT
• Oppfølging av KOSTRA rapportering
• Enkeltvedtak/oppfølging av planer
• Samhandlingsreformen

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 

5.2 Mulig vinkling på prosjekter 
Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 

• Vedtaksoppfølging
• Effektivitet og måloppnåelse
• Regeletterlevelse
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet
• Administrasjonens saksbehandling
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon

Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
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Sykefravær 
Sykefraværet i Sørum er høyt med 8,1 % i 2011. Sykefraværet er en stor kostnad for 
kommunen. Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er 
langtidsfravær. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av 
langtidssykemeldte i et intern kontroll perspektiv. En annen tilnærming er hvordan 
kommunen følger opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 

Flyktningtjenesten 
Det har vært rettet oppmerksomhet mot Sørum behandling av flyktninger som faller inn under 
Lov om introduksjonsordning og Norskopplæring for nyankomne innvandrere (lov av 4.juli 
2003). En gjennomgang av flyktningetjenesten vil kunne se på se på Sørums kommunes 
organisering av mottak og integrering av flyktninger. Da flere virksomheter i kommunen er 
involvert i dette arbeidet, vil en gjennomgang også ta for seg den interne samhandlingen i 
kommunen. 

Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Sørum kommune har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT og skole/barnehage i Sørum.  

Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike(IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 

Kommunens styrings- og kontrollsystem 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Sørum kommune er i en prosess med revitalisering av 
kvalitetslosen i forbindelse med avvikshåndtering. En mulig tilnærming er en revisjon av 
kontrollsystemet med utgangspunkt i aktuelle rammeverk for styring og kontroll. Da med 
utgangspunkt i rådmannens internkontroll 

Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
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Oppfølging av KOSTRA rapportering 
Sørum har en utfordring med hensyn til KOSTRA-rapportering da de internt bruker en annen 
kontoplan enn KOSTRA. En forvaltningsrevisjon utført av Østre Romerike revisjonsdistrikt i 
2011 innenfor eiendomsforvaltning, viste at det var betydelige avvik mellom det som ble 
rapport inn til KOSTRA, og det som skulle vært rapport inn. En gjennomgang vil kunne se på 
enkelte tjenesteområders KOSTRA rapportering. 

Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 
planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010 kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  

6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 

Forskrift om kontrollutvalg: 

§ 9. Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt 
foretaks årsregnskap.  

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner.  

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte.  

Kommuneloven § 78. Revisjon 

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Forskrift om revisjon 

§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn 
den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 10 

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Herunder om  

a)forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, 

b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området, 

c)regelverket etterleves, 

d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav, 

f)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 

§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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1.  INNLEDNING 
Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse fra Østre Romerike Revisjonsdistrikt ved vedtak i 
møte 9.2.2012, sak 5/12. Utkast til overordnet analyse ble gjennomgått med kontrollutvalget i 
utvalgets møte den 13.6.2012. Innspill som kom fram i møtet er innarbeidet i overordnet 
analyse. Bestillingen inkluderer også en vurdering av behovet for å utføre forvaltningsrevisjon 
i selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Forvaltningsrevisjon i selskaper tas 
inn i plan for selskapskontroll.  
 
Analysen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets videre arbeid med valg av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og plan for forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon 
er bestilt for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget legger planen fram for kommunestyret til 
vedtak, og frist for kommunestyrets behandling er den 31.12.2012. 

1.1 Om den overordnede analysen 

Det følger av kommuneloven kapittel 12 om internt tilsyn, kontroll og revisjon at det skal 
utarbeides en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Dette skal skje minst en gang i 
valgperioden. 
 
Den overordnede analysen skal gi kontrollutvalget grunnlag for å prioritere mellom 
forvaltningsrevisjonsprosjekter, og analysen er med på å legge grunnlag for plan for 
forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon skal kontrollutvalget legge fram for 
kommunestyret til vedtak. Dette fremgår av forskrift om kontrollutvalg § 10: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 
 

Bestemmelsen innebærer at kommunestyret, gjennom å vedta en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, skal bestemme innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. 
Meningen er at kommunestyret får en mer aktiv, bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon og 
at forvaltningsrevisjonsarbeidet knyttes nærmere til kommunestyret. Det framgår av 
lovforarbeidene at dette er ment å styrke forvaltningsrevisjon i kommunene. 
 
Kontrollutvalget har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette 
framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 
 
Forvaltningsrevisjonens innhold er ytterligere utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 
 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. Herunder om 
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a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene 

som er satt på området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer 

samsvarer med offentlige utredningskrav 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller 

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 
 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for 
kontrollutvalget.  

1.2 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Det er et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (kapittel 5 § 10 i forskrift om 
kontrollutvalg). Selve forskriftsteksten gir ingen konkrete føringer på hva en slik analyse er, 
eller hvordan den skal gjennomføres. Departementet har utdypet hva som menes med 
uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger”: ”I uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de 

vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.” (Merknad til § 10 andre ledd i 
forskrift om kontrollutvalg. 
 
Et teoretisk fundament som kan legges til grunn, er Coso-rammeverkene. Disse 
rammeverkene beskriver sammenhengen mellom mål, risiko og styrings-/kontrolltiltak. 
 

Rammeverkene tar utgangspunkt i at alle virksomheter har mål som de ønsker å oppnå. En 
risikovurdering tar derfor utgangspunkt i virksomhetens mål. Ulike risikofaktorer kan true 
måloppnåelse. Disse risikofaktorene kan listes opp for hvert mål, og deretter kan det foretas 
en 

• Vurdering av sannsynligheten for at risikoen skal inntreffe 
• Vurdering av konsekvens dersom risikoen inntreffer 

 
Når risikoene er vurdert gjennom en risikovurdering, foretas en kontrollvurdering som 
grunnlag for ledelsens håndtering av risikoene. Ledelsen iverksetter styrings- og 
kontrollaktiviteter og andre tiltak for å sikre måloppnåelse med rimelig grad av sikkerhet. 
 
Overordnet analyse tar utgangspunkt i dette rammeverket.  
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1.3 Analysens detaljeringsnivå og revisjonens tilnærming 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunktet i kommunens 
virksomhet på et overordnet plan.  

Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet 
perspektiv deles inn i følgende kategorier:  

� Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre
� Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale

fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap
� Bidra til en bærekraftig utvikling
� Legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard

I veilederen til utarbeidelse av overordnet analyse, utgitt av Norges Kommunerevisorforbund, 
foreslås en todelt presentasjon av informasjonen. Det foreslås en beskrivende framstilling av 
sentrale forhold i kommunen og en skjematisk framstilling av risiko- og vesentlighets-
vurderinger på alle områder eller enheter i kommunen. Kapittel 2 inneholder informasjon om 
sentrale forhold i kommunen. Når det gjelder en skjematisk framstilling av risiko- og 
vesentlighetsvurderinger på alle områder eller enheter, har revisjonen valgt en annen 
tilnærming i kapittel 3. Analysen sier mye om få områder eller enheter framfor å si lite om 
alle områder/enheter. Sørum kommune har etablert et kvalitetssystem og implementerer et 
internkontrollsystem i forbindelse med omorganiseringen i 2012. Analysen fokuserer på 
intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus på intern kontroll i kommunene.  

Analysen fokuserer i tillegg på alle de tre store tjenesteområdene Omsorg og velferd, Familie 
og nærmiljø samt Utdanning. Analysen peker blant annet på områder innenfor disse enhetene 
og brukerperspektivet er tillagt avgjørende vekt i risikovurderingen når det gjelder 
konsekvens. Det har ikke vært mulig å ta utgangspunkt i rådmannens vurderinger av risiko og 
revisjonen har derfor valgt å presentere enkelte fokusområder. Revisors faglige skjønn er lagt 
til grunn i vurderingen.    

Analysen går i liten grad inn på temaer som har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon de 
siste årene. 

Revisjonens kapasitet til å gjennomføre forvaltningsrevisjoner ligger på en til to rapporter i 
året. I planperioden kan det forventes mellom tre og seks rapporter. Antallet vil være 
avhengig av det enkelte prosjekts omfang og om det er aktuelt med fellesprosjekter sammen 
med de andre kommunene i revisjonsdistriktet.   

Følgende tilnærmingsmåte er lagt til grunn i den overordnede analysen: 
• Intervju med rådmann
• Tidligere forvaltningsrevisjoner
• Kontrollutvalgets arbeid generelt og innspill i møte den 13.6.2012
• Revisjonens kunnskap om de spesifikke tjenester i Sørum
• Statlige føringer og oppslag i media.
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1.4 Kilder 

KOSTRA-tall hentet fra http://www.ssb.no/kostra/.  Dette er data som kommunen selv har 
rapportert inn til Statistisk Sentral Byrå (SSB). Revisjonen har gjort et utvalg av sentrale 
nøkkeldata. Vi har videre hentet produksjonsindeksen for Sørum fra KRD sine nettsider på 
www.regjeringen.no 
 
Ellers har vi benyttet følgende kilder 

• Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015 og Årsbudsjett 2012  
• Kommunens årsberetning og regnskap 2011. 

Vi har også i vårt arbeid benyttet Veileder for utarbeiding av overordnet analyse, Lovdata, 
fylkesmannen og Sørum kommunes hjemmesider. Informasjon om samhandlingsreformen er 
hentet fra www.regjeringen.no  

2. OVERORDNEDE PERSPEKTIVER 

2.1 Kommunens organisering og styringssystem 

 

 

Som det går fram av organisasjonskartet har Sørum kommune følgende hovedinndeling: 
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• Administrasjon og stabsfunksjoner (Controller, Økonomi, Organisasjon- og 
tjenesteutvikling, Kommunikasjon og IKT og Plan, næring og kultur) 

• Utdanning (herunder grunnskolen, 5 barnehager, kultur og musikkskolen og 
voksenopplæringen) 

• Familie og nærmiljø 
• Omsorg og velferd 
 
Kommunen har fra 1.1.2012 to kommunale foretak (KF): Sørum kommunalteknikk og Sørum 
kommunale eiendomsforetak. Disse foretakene eier mesteparten av gjelden på konsernnivå. 
Foretaket Bingsfosshallen ble tilbakeført til kommunen fra 1.1.2012. 
 
Sørum kommune er sertifisert etter NS-EN ISO 2008 standard. Dette styringsrammeverket 
har stort fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring og har sin styrke i prosess og 
prosessforbedringer. Derimot har ISO 2008 mindre fokus på å identifisere og redusere risiko. 
I Sørum er det etablert system for avviksbehandling gjennom programmet Kvalitetslosen. 
 
Nedenfor er eksempler på to lover som alle kommuner må forholde seg til vedrørende 
risikovurderinger:  
 

• Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) av 25.6.2010 har 
bestemmelser om kommunal beredskapsplikt i kapittel V. Paragraf 14 pålegger 
kommunen en plikt til å foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) over 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen. Analysen skal legges til 
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen skal 
også legges til grunn ved utarbeiding av planer etter plan og bygningsloven (revisjon 
av kommuneplanens samfunnsdel) og kommunedelplaner. Med utgangspunkt i risiko 
og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. 

 
• I den reviderte plan og bygningsloven § 4.3 er det også innført krav om ROS analyse. 

ROS analyse står for Risiko og sårbarhetsvurderinger og da spesielt med hensyn til 
samfunnssikkerhet rettet mot naturfenomener og i forhold til geografiske 
risikoområder i kommunen (OT.prp nr 32 (2007-2008). Sørum kommune skal i 
forbindelse med rullering av  kommuneplanen utarbeide en slik analyse. En ROS 
analyse bygger på et nyere COSO-rammeverk for helhetlig risikostyring: Coso ERM. 

 
Våren 2012 ble Kvalitetslosen revitalisert. Kvalitetslosen er det verktøyet Sørum bruker for å 
rapportere og behandle avvik. Revitaliseringen av Kvalitetslosen skjedde samtidig med at ny 
organisering trådte i kraft fra 1.5.2012. Dette vil kunne gi virksomhetsleder en god oversikt, 
samt at den nye kvalitetslosen er mer fleksibel. Man kan også melde avvik på tvers av 
virksomhetene. 

2.2 Ansvar for intern kontroll  

COSO-rammeverkene understreker at ansvaret for en virksomhets risikohåndtering ligger hos 
virksomhetens styre, ledelse og øvrig personell. For en kommune innebærer dette at 
risikostyring er et ansvar som tilligger politisk og administrativ ledelse.  
 
Rådmannens kontrollansvar er formulert på følgende måte i kommuneloven § 23 nr.2 andre 
setning: 
«Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
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forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll». 

”Rådmannen har som leder et kontrollansvar. Begrepet intern kontroll blir gjerne nytta om 

dette administrative kontrollansvaret. Risikovurderinger ligger innenfor dette 
kontrollansvaret”. Dette er omtalt i «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, 
Kommunal og regionaldepartementet» (KRD 2009). 

Intern kontroll defineres slik i rapporten 85 tilrådingar fra KRD ”Den prosessen som er 
utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre 
medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig 
økonomisk rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter”. 

2.3 Nøkkeltall 

Revisjonen har valgt ut noen utvalgte nøkkeltall for Sørum. Disse tallene vurderer revisjonen 
til å være spesielt viktige, og noen av disse tallene sier noe om utviklingen framover. 

2.3.1 Netto driftsresultat 
Diagrammet under viser utviklingen i netto driftsresultat for Sørum kommune de fem siste år. 
Netto driftsresultat viser hva som er igjen til egenfinansiering av investeringer og avsetninger, 
samt for å møte svingninger i utgifter og inntekter. Tallene inkluderer de to kommunale 
foretakene og tallene presenteres på konsernnivå. 

Figur 1 Utvikling i Netto driftsresultat Sørum i %. Tall fra KOSTRA pr 15.6.2012 

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 3 %. Det var en kraftig nedgang i 
netto driftsresultat i 2011 sammenlignet med 2010. 

Nedenfor følger netto driftsresultat i kroner (1000): 

2007 2008 2009 2010 2011 
23 700 19 237 62 870 53 746 -4 408 
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2.3.2 Finansforvaltning 
Sørums bruttogjeld er oppgitt til 1 060 000 000 kr i årsmelding 2011. Som skrevet tidligere 
ligger mesteparten av gjelden i de to kommunale foretakene. Når man trekker ut gjelden som 
ikke betjenes av kommunen, men av innbyggerne og andre, sitter man igjen med en nettogjeld 
på 816 millioner. Det utgjør kr 50 700 pr innbygger. All gjeld i Sørum er tatt opp i flytende 
rente, og Sørum er derfor risikoutsatt hvis rentenivået stiger. En økning i NIBOR renten på ett 
prosentpoeng gir økte renteutgifter på ca. 8 millioner kroner for Sørum. 

2.3.3 Budsjett/regnskap 
Kommunens kontoplan avviker totalt fra kontoplanen i KOSTRA. Kommunen har derfor hatt 
utfordringer når det gjelder KOSTRA-rapporteringen og presentasjon av obligatoriske 
regnskapsoversikter. Videre har oppfølgning av pensjon vært en utfordring. 

Sørum kommune har gjennom flere år mottatt veksttilskudd fra staten. Tilskuddet går til 
kommuner som har hatt årlig vekst i folketallet på 2,3 % eller mer de tre siste årene. Det 
samlede veksttilskuddet reduseres for årene framover. Sørum kommune mister ifølge 
Kommunenes sentralforbund 2,9 millioner fra 2011 til 2012. Veksttilskuddet vil bli ytterligere 
redusert med 4,7 millioner i 2013 i forhold til 2012. I 2014 tilsier tallene at Sørum får redusert 
veksttilskuddet fra 1,83 millioner til 0,15 millioner. 

2.3.4 Befolkningsutvikling 
Figuren under viser befolkningsframskriving for Sørum fra Statistisk sentralbyrå basert på 
scenarioet med middels nasjonal vekst. 

Figur 2 Befolkningsframskriving Sørum 

Befolkningsutviklingen og endringer i demografien er av stor betydning for en kommunes 
økonomiske situasjon. Kommunenes inntekter er knyttet til innbyggerne gjennom 
inntektssystemets kriterier, og tjenestetilbudet og infrastruktur skal i tillegg tilrettelegges og 
dimensjoneres etter innbyggernes behov. Skatteinntekter for kommunen har også stor 
betydning. Dermed vil arbeidsstyrkens relative størrelse i forhold til unge og trygdede også 
være av betydning, både når det gjelder inntekter og kostnader for kommunen 

Når det gjelder alderssammensetningsprognosen fra SSB for Sørum fram til 2019 er det 
prognostisert en vekst på i gjennomsnitt 19,4 %. Imidlertid er det gruppen 67-74 år som øker 
mest med nesten 40 %. Så følger aldersgruppen 16-18 år med nesten 30 %. Aldergruppen 75 
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år eller eldre får en svakere vekst enn gjennomsnittet. For aldersgruppene under 16 år og 
aldersgruppen 19-66 er veksten like rundt gjennomsnittet på 19,4 %  

SSB lager ikke egne prognoser på kommunenivå når det gjelder innvandring. Den høye 
innvandringen vi har hatt de siste årene og vil få, gjenspeiles for Sørum i figuren 2. Imidlertid 
sier ikke figuren noe om hvor innvandrerne kommer fra. Innvandringen på nasjonalt nivå vil 
ifølge SSB komme fra i synkende rekkefølge: Asia, Afrika, Øst Europa, Vest Europa, og til 
slutt Amerika og Australia. Innvandrere over 75 år vil det være svært få av i perioden fram til 
2019. Dermed legger innvandringen isolert sett opp til en økning i den potensielle 
arbeidsstyrken i perioden fram til 2019 i Sørum. 

Sørum kommune har i sin langsiktige kommuneplan 2009-2021 lagt til grunn følgende vekst i 
folketallet i perioden 2013-2018: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
16262 16390 16606 16817 16956 17057 

Sammenlignet med SSBs prognose middels nasjonal vekst prognose (figur 2) ligger Sørums 
langsiktige kommuneplans befolkningsprognose godt under. Sørum har derfor en utfordring 
med å oppdatere planverket sitt. 

2.3.5 Sykefraværet 
Alle virksomheter i kommunen plikter å rapportere sykefravær. Sørum kommune rapporterer 
sykefravær i prosent på aggregert nivå for alle enheter eller avdelinger etter følgende mal: 
Antall sykedager/Antall potensielle arbeidsdager*100. 

Følgende tabell er hentet fra årsmelding Sørum 2011: 

Sykefravær pr. seksjon 31.12.2011 

Seksjon / stab – Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær 

Antall årsverk pr. 

31.12.2011 

2009 2010 2011 

Servicesenteret 37,91 5,9 4,04 8,43 

Revisjonen 8 7,3 4,96 10,83 

Grunnskoleseksjonen 234,53 9,1 6,52 8,86 

Barnehageseksjonen 92,71 12,6 6,85 9,54 

Barnevernseksjonen 14,90 12,8 6,48 4,28 

Helse- og sosialseksjonen 168,86 7,6 7,45 6,84 

Kulturseksjonen 22,92 6,8 7,80 4,33 

PRO 189,06 11,4 10,47 10,62 

Plan- og utbyggingsseksjonen 18,30 1,4 2,98 1,21 

Sørum kommunalteknikk KF 26 2,9 2,98 1,24 

SK eiendom KF 56,43 7,2 9,99 9,01 

Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 1,1 0,00 0,76 

Totalt 863,02 8,73 7,38 8,10 

Figur 3 Sykefravær pr seksjon 2011 

Samlet sykefravær for hele Sørum kommune i 2011 var 8,1 %. Dette er en relativ økning på 
ca. 10 % sammenlignet med 2010 hvor fraværsprosenten var 7,38 %. 
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Kommunene i revisjonsdistriktet rapporterte følgende sykefravær i sine årsrapporter for 2011. 

Sørum Fet Aurskog Høland Nes 
8,1 % 8,8 % 7,1 % 9,4 % 

Til sammenligning er sykefraværstallet for kommunal sektor i Norge 9,1 % i perioden 3 
kvartal 2010 til 3 kvartal 2011. 

2.4 Viktige styringssignaler fra staten for 2012 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler kommunene å ha buffere for å kunne takle 
svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til 
grunn for kommunenes budsjett- og økonomiplanarbeid for 2012: 

• Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av
nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5
%. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og
utgiftssiden.

• Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å
gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke
kommunens økonomiske stilling

• Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen
synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler
kommunen å utarbeide oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og
mellomlang sikt. Dette for å skape bevissthet rundt mulige effekter av nivået på
lånegjelden.

• Momskompensasjonsordningen: vi minner om regelendringene. For budsjett- og
regnskapsåret 2011 skal minimum 40 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra
investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 prosent
overføres.

2.5 Produksjonsindeksen for kommunen 

KRD publiserer hvert år produksjonsindekser for kommunene, og de skriver følgende om 
indeksene: 
«Databasen gir en oversikt over nivået på tjenestene, inntektsnivået og driftsresultatene for 

kommunene. Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på 

produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold 

til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen gir slik et bilde av hvordan nivået på 

tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Tjenestene som inngår i 

produksjonsindeksen er barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, 

barnevern, sosialtjenester og kultur» 

Disse tjenestene utgjorde om lag 75 prosent av kommunenes brutto driftsutgifter i 2010. 
Dermed kan det sies at produksjonsindeksen sier noe om de administrative og politiske 
prioriteringene Sørum kommune har gjort i forbindelse med tjenesteproduksjonen fordelt på 
sektorer i 2010. 

KRD skriver videre: 
«Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske 

rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med 
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om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor også nivået på 

kommunens inntekter vist. Dette kan gi god informasjon om sammenhengen mellom inntekter 

og tjenester, men gir ikke absolutte svar» 

Figur 4 Produksjonsindeks Sørum 2010 

Produksjonsindeksen for 2011 vil bli publisert høsten 2012 etter at endelige KOSTRA tall er 
oppdatert. 

Ifølge teknisk beregningsutvalg som har laget produksjonsindeksen, er det delindeksene for 
primærhelsetjeneste, pleie og omsorg og kultur som viser sterkest sammenheng med korrigert 
inntekt. Det er innenfor disse tjenestene at kommuneøkonomien er avgjørende for 
tjenestetilbudet. Har du lave inntekter så kuttes det i stor grad på områdene 
primærhelsetjeneste, pleie og omsorg samt kultur. Sørum ligger litt under landsgjennomsnittet 
for inntekter med 97,7 % av landsgjennomsnittet. Det at primærhelsetjeneste og kultur har 
sammenheng med inntekt, ser man ved at primærhelsetjenester og kultur ligger godt under 
landsgjennomsnittet med hhv 83,9 % og 78,5 % i Sørum. Imidlertid ligger Sørum ikke så 
langt under landsgjennomsnittet med 92,9 % når det kommer til produksjon i pleie og omsorg. 
Delindeksene for barnehager, barnevern og sosialkontortjenester er bare svakt korrelert med 
korrigert inntekt. For barnevern og sosialkontortjenester har de svake korrelasjonene trolig 
sammenheng med at tilbudet innen disse tjenesteområdene i større grad er styrt av behov enn 
av økonomiske rammebetingelser. Barnevern ligger meget høyt i Sørum med 125,5 % av 
landsgjennomsnittet, også barnehager ligger høyt i Sørum. Når det gjelder barnevern har 
Østre Romerike Revisjonsdistrikt hatt en forvaltningsrevisjon om forebyggende barnevern i 
2009-2010. Revisjonen var rettet mot tidlig intervensjon og samarbeid barnehage-skole 



Østre Romerike Revisjonsdistrikt 

Overordnet analyse 2013-2015 Side 13 

2.6 Sentrale bestemmelser, anskaffelser og tilsyn 

2.6.1 Sentrale lover 
Sentrale, generelle lover for kommunene er først og fremst Kommuneloven (1992), 
Forvaltningsloven (1967), Offentleglova (2006) og Lov om offentlige anskaffelser (1999). I 
tillegg kommer forskrifter.  

En oversikt over flere sentrale, generelle lover samt sentrale særlover følger i vedlegg. 

2.6.2 Reglementer 
Sentrale reglementer i Sørum er: 

• Delegeringsreglement (til politisk og administrativt nivå, endringer behandlet av
politikerne mai 2012) 

• Økonomireglement herunder finansreglement
• Ansettelsesreglement
• Arbeidsreglement
• Permisjonsreglement
• Innkjøpsreglement

2.6.3 Anskaffelser 
Sørum kommune deltar i Interkommunalt Innkjøpssamarbeid Nedre Romerike (IINR). Det er 
definert en person i Sørum kommune som innkjøpsansvarlig. Interkommunal innkjøpsordning 
Nedre Romerike (IINR) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-
Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. IINR er organisert som et administrativt 
verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for 
innkjøpsordningen, og kontoret ligger i rådhuset på Sørumsand. IINR har ansvar for ca. 90 
rammeavtaler med et årlig avrop på ca. 250 millioner kroner. IINR er bygget opp med et 
innkjøpsråd og grupper av fag- og produktansvarlige. Innkjøpsrådet består av 
innkjøpsansvarlig i hver kommune i tillegg til innkjøpsrådgiver og innkjøpssjefen IINR. 
Innkjøpsrådet har månedlige møter. 

Sørum skal innføre mer e-handel og dette vil føre til færre innkjøpere og mer kontroll med 
innkjøpene 

Østre Romerike revisjonsdistrikt gjennomførte i 2007 en forvaltningsrevisjon med innkjøp i 
Sørum som tema. Den ble behandlet i kontrollutvalget på nyåret 2008. 

2.6.4 Andre tilsynsmyndigheter og Fylkesmannens klagestatistikk 
Staten v/fylkesmannen gjennomfører tilsyn i kommunene på flere områder, blant annet Helse, 
Opplæringsloven, psykisk helsevern, NAV m.m. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap gjennomfører tilsyn etter brannlovgivningen. 
Tilsynskalenderen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser planlagte tilsyn litt fram i tid. 
Fylkesmannen har endret praksis fra tidligere, ved at nå skal kommunen varsles først om 
tilsyn, deretter skal tilsynet offentliggjøres på fylkesmannens hjemmeside. Dette betyr at 
tilsynskalenderen er kort med hensyn til antall tilsyn.  
Det er egne rapporteringer til statlig myndighet på en rekke tilskuddsordninger. 
Riksrevisjonen gjennomfører også prosjekter som tar opp kommunal forvaltningspraksis.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppgir for 2011 følgende klagestatistikk for Sørum på 
klagesaker etter plan og bygningsloven. 
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Av 7 klagesaker som fylkesmannen har fått til behandling er 1 klage gitt medhold. 

NAV Sørum hadde i 2011 tilsyn fra fylkesmannen vedrørende Lov om sosiale tjenester. NAV 
Sørum fikk verken avvik eller anmerkninger. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet totalt 25 klager på Sørum kommune på helse 
og sosial området i 2011. Av disse 25 gjelder 6 NAV Sørum og 19 pleie/sosialtjenestene i 
kommunen. 

Fylkesmannen oppgir følgende klagestatistikk for Sørum på overprøving av vedtak etter den 
gamle loven om sos tjenester kap 4A. Fra 1.1.2012 Helse og omsorgsloven kap 9 (gjelder 
bruk av makt overfor psykisk utviklingshemmede). Av 7 saker er alle godkjent av 
fylkesmannen. 

Fylkesmannen oppgir følgende klagestatistikk for Sørum etter lov om sosiale tjenester kapittel 
4 og vederlagssaker (gjelder individuelle tjenester som kommunen yter, omsorgslønn, 
sykehjemsplasser, personlig assistent, praktisk bistand, støttekontakter m.m). Av totalt 11 
klager er 4 omgjort og en opphevet. 6 saker er stadfestet.   

Fylkesmannen oppgir følgende klagestatistikk for Sørum etter lov om sosiale tjenester i NAV 
kap 3,4 og forvaltningsklager/andre typer klager(gjelder ulike former for stønader/tjenester 
som livsopphold, bostøtte m.m). Av totalt 7 saker er 2 omgjort. 5 saker er stadfestet 

3. VURDERING AV RISIKO OG
VESENTLIGHET I VIRKSOMHETENE 

Nedenfor har vi plassert fokusområdene i den overordnede analysen i en tabell i forhold til 
virksomhetsinndelingen i kommunen:  

• Administrasjon og stabsfunksjoner (Controller, Økonomi, Organisasjon- og
tjenesteutvikling, Kommunikasjon og IKT og Plan, næring og kultur) 

• Utdanning (herunder grunnskolen, 5 barnehager, kultur og musikkskolen og
voksenopplæringen) 

• Familie og nærmiljø
• Omsorg og velferd

Kommunen har også to kommunale foretak (KF): Sørum kommunalteknikk og Sørum 
kommunale eiendomsforetak. 

Virksomhet Fokusområde 
Omsorg og velferd Samhandlingsreformen 
Intern kontroll rådmannen Kommunens styringssystem 
Intern kontroll alle Anskaffelser 
Intern kontroll alle Politiattester 
Intern kontroll alle Revisjon av IKT 
Intern kontroll alle Sykefravær 
Utdanning Tilrettelagte tiltak barnehage/spesial-

undervisning grunnskole 
Familie og nærmiljø Flyktning tjenesten 
Omsorg og velferd/Familie og nærmiljø/utdanning Innhold i vedtak/oppfølging av vedtak 
Administrasjon KOSTRA-rapportering 
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I overordnet analyse har revisjonen valgt å komme med eksempler på problemstillinger 
knyttet til temaer. Disse eksemplene er brukt for at kontrollutvalget skal få noen innspill i den 
videre prosessen, og er ikke å betrakte som endelige. Temaene revisjonen har skissert er heller 
ikke å betrakte som uttømmende. 

3.1 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Samhandlingsreformen er en såkalt 
retningsreform og de viktigste målene er: 

• Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
• Forebygge framfor bare å reparere
• Tidlig innsats framfor sen innsats
• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
• Flytte tjenester nærmere der folk bor
• Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
• Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

For kommunene betyr dette: 

• Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende
arbeid i alle samfunnssektorer.

• Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
o Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage – hos

Fylkesmannen.
• Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
• Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre

sammen.
• Midler flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp

nye tjenester der folk bor.
o Om lag 4,2 milliarder kroner overføres fra sykehusene til kommunene for at

de skal betale sin del av sykehusregningen.
o Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra

første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å
etablere tilbud for disse pasientene.

• Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for
pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i
perioden 2012-2015. Tilbudet fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om
lag 260 millioner kroner.

Hva betyr samhandlingsreformen for Sørum kommunes innbyggere? 

• Lettere å få helsehjelp lokalt.
• Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
• Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
• Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
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• Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre
til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller
stumpe røyken.

• Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

Revisjonens kommentar: Samhandlingsreformen er en ny og omfattende reform som 
gjennomføres gradvis fram til 2016. Risiko- og vesentlighetsvurdering tilsier at 
samhandlingsreformen er et område for forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon av 
samhandlingsreformen kan derfor ligge litt fram i tid. 

Temaer for forvaltningsrevisjon: 

• Intern kontroll: Har Sørum etablert gode rutiner og systemer for kontroll i
forbindelse med utbetalinger av for eksempel utskrivingsklare pasienter? Hvordan
sikrer kommunen seg at det de betaler for faktisk er mottatte tjenester?

• Utskrivingsklare pasienter: Alle kommunene skal betale 4000 kr pr døgn for
utskrivingsklare pasienter de ikke klarer å ta i mot. Hvordan utvikler dette seg over
tid? Hva slags tilbud etablerer kommunen for disse pasientene? Utviklingen av
kompetanse for eksempel kommunalt innsatsteam? Samarbeid med andre kommuner?

• Forebygging: 4,2 mrd overføres kommunene for å delfinansiere sykehussenger.
Hvordan og på hvilke arenaer jobber kommunen for å møte kravene om forebygging
av helseproblemer?

• Avtaler mellom  Sørum og Ahus: Fungerer inngåtte avtaler mellom kommunen og
Ahus etter hensikten? Gråsoner? Konflikter?

• Iverksetting og oppfølging: Etableres det koordinatorer i forbindelse med
samhandlingsreformen i kommunen for eksempel kommunelege? Og hva er mandatet
og målene? Oppfølging av fastlegene?

• IKT: Er informasjonsflyten god samtidig som personvern ivaretas?
• Mål for samhandlingsreformen: Klarer man å gi befolkningen et godt nok tilbud?

Utvikling i bruk av sykehustjenester, levekårsindikatorer, pasient og
pårørendetilfredshet

3.2 Intern kontroll 

Da revisjonen har lagt vekt på rådmannens intern kontroll i overordnet analyse, er det naturlig 
at revisjonen fokuserer på dette også som eget tema(er) for mulig forvaltningsrevisjon. 

3.2.1 Kommunens styringssystem 
En forvaltningsrevisjon av kommunens styringssystem, da med vekt på rådmannens intern- 
kontrollsystem vil være aktuelt. Et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt vil ha overordnet 
tilnærming til styrings- og kontrollsystemet i Sørum. Styringssystemet i Sørum kan vurderes 
opp mot aktuelle rammeverk for styring og kontroll. 

3.2.2 Anskaffelser 
Anskaffelser vil alltid være et risikoområde. Både i forhold til lov om anskaffelser og 
tilhørende regelverk, og i forhold til misligheter. Da Sørum kommune deltar i 
innkjøpssamarbeid Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre Romerike (IINR), må Sørum 
kommune følge inngåtte rammeavtaler. Tilsvarende må leverandørene følge de priser og 
betingelser som er inngått med IINR. 



Østre Romerike Revisjonsdistrikt 

Overordnet analyse 2013-2015 Side 17 

Anskaffelser gjøres både gjennom rammeavtaler og direktekjøp som ikke går via IINR. Når 
det gjelder direktekjøpene er det risiko for manglende overordnet kontroll med hensyn til om 
kjøpene er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. 

Østre Romerike Revisjonsdistrikt hadde i 2007 en forvaltningsrevisjon av Sørum kommunes 
innkjøp. Denne rapporten ble behandlet i kommunestyret i starten av 2008.   

3.2.3 Revisjon av IKT 
Sørum kommune har en rekke datasystemer. For eksempel regnskapssystem, arkivsystem, 
lønns og personalsystem, Microsoft Office pakke 2010, intranett, internett og fagsystemer i de 
enkelte virksomhetene. IT-kontroll vil kunne bidra til å minske risikoer forbundet med 
kommunes bruk av teknologi. IT- kontroll omfatter for eksempel kommunens retningslinjer, 
tilgangskontroller samt sporing av handlinger og transaksjoner. IT-kontroll skal gi sikkerhet 
innenfor internkontrollsystemet og fremme pålitelighet og effektivitet. IT-kontroll kan 
klassifiseres ut fra hvem som har ansvar for gjennomføring og vedlikehold. Dette kan deles 
inn i styrenivå, ledelsesnivå og tekniske kontroller. Informasjonssikkerhet er en del av IT-
kontroll. Informasjonssikkerhet handler om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Personvern er et sentralt område i informasjonssamfunnet og er en viktig del av 
konfidensialiteten som kommunen må overholde. Revisjonen viser til personopplysningsloven 
§ 13 om informasjonssikkerhet og § 14 om intern kontroll.

3.2.4 Sykefravær 
Sykefraværet i Sørum er høyt, men ikke over landsgjennomsnittet. Sørum har nylig 
gjennomført en organisasjonsendring med virkning fra 1.5.2012. Organisasjons-
endringsprosessen kan spille inn på sykefraværet. Et annet viktig moment er oppfølging av 
sykmeldte, og da spesielt rettet mot langtidsfravær. Sørum som arbeidsgiver har et lovpålagt 
ansvar for oppfølging av langtidssykemeldte. 

3.2.5 Oppfølging av KOSTRA-rapportering  
Som redegjort for i punkt 2.3.3 Budsjett og regnskap, så har Sørum en utfordring med hensyn 
til KOSTRA-rapportering da de bruker en annen kontoplan enn KOSTRA ved kontering og i 
forbindelse med den interne rapporteringen. Østre Romerike Revisjonsdistrikt hadde i 2011 
en forvaltningsrevisjon av Sørum kommunale eiendomsforetak, hvor det etter revisjonens 
mening har blitt rapport inn feil tall til KOSTRA. Avvikene mellom det som ble rapportert inn 
og det som etter revisjonens mening skulle blitt rapportert inn, var betydelig. 

3.2.7  Temaer for forvaltningsrevisjonrevisjon – intern kontroll 

• Kommunens styrings- og kontrollsystem

• Hvordan har administrasjonen fulgt opp anbefalingene vedrørende anskaffelser?

• Etterleves prisbestemmelsene i sentrale rammeavtaler inngått gjennom IINR?

• Overholdes rammeavtalene i IINR i forbindelse med innkjøp i Sørum kommune?

• Er direktekjøpene i Sørum i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser?
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• Hvordan fungerer internkontrollen i Sørum når det gjelder anskaffelser?

• Sikrer Sørum at personvernloven følges gjennom bruken av IKT systemet i
eksempelvis barnevern, ppt, skole og barnehage?

• Håndterer Sørum oppfølging av langtidssykemeldte i tråd med lovverk og interne
retningslinjer?

• Er KOSTRA-rapporteringen i kommunen riktig innenfor utvalgte områder?

3.3 Tilrettelagte tiltak barnehage, spesialundervisning 
grunnskole. 

Disse to tjenestene er veldig viktige for å fange opp barn som sliter på forskjellige måter i 
både barnehage og grunnskole. Et viktig faglig mål er å fange opp barna så tidlig som mulig, 
og sette i gang spesialpedagogisk opplæring/spesialundervisning. Dette er i tråd med statlige 
mål.  

Innenfor Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) jobber man både individ- og systemrettet. 
Den individrettede biten består av å fange opp barn og utrede disse. Systemrettet arbeid 
innebærer at PPT driver kompetansebygging rettet mot lærere, skoler og ikke minst mot 
målsettingen å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Målet med det systemrettede arbeidet er å 
redusere antall enkeltvedtak gjennom kompetansebygging og forebygging. 

Det er viktig å merke seg at tilrettelagte tiltak i barnehage også skal fange opp 
funksjonshemmede og minioritetsspråklige barn i tillegg til spesialpedagogisk opplæring. 
KOSTRA-tall for tilrettelagte tiltak barnehage på funksjon 211 er en sekkepost. 
Spesialpedagogisk opplæring i barnehagene er ikke skilt ut i egne tall i KOSTRA. Når man så 
skal sammenligne spesialpedagogisk opplæring i barnehagene med spesialundervisning i 
grunnskolen er tallene som revisjonen har hentet ut fra KOSTRA ikke direkte 
sammenlignbare. Spesialundervisning i grunnskolen kommer som egne separate tall i 
KOSTRA.  

Opplæringsloven § 5-1 er sentral både når det gjelder pedagogisk tilrettelagt tilbud i 
barnehagen og spesialundervisning i grunnskolen: 

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

     Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

I både barnehage og skole står PPT for utredning. Virksomhetsleder barnehage fatter på 
bakgrunn av delegert myndighet vedtak (enkeltvedtak) knyttet til pedagogisk tilrettelagt tilbud 
i barnehager § 5-7. I grunnskolen utreder PPT etter opplæringsloven § 5-3 mens rektorene i 
Sørum fatter vedtak om spesialundervisning. 



Østre Romerike Revisjonsdistrikt 

Overordnet analyse 2013-2015 Side 19 

2009 2010 2011
EAKUO Landet uten OsloFunksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 9,3 9,1 9,2

Brutto drif tsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for alle barn i alle bhg i kr 63146 : :
Korrigerte brutto driftsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for barn i komm bhg i kr 78821 : :
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn alle bhg i % 12,9 : :

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn kommunale bhg i % 16 : :
0221 Aurskog-Høland Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 8,5 8,4 8

Brutto drif tsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for alle barn i alle bhg i kr 57463 64516 70378
Korrigerte brutto driftsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for barn i komm bhg i kr 63362 64139 70750
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn alle bhg i % 12,5 12,3 10,7
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn kommunale bhg i % 17 19 16

0226 Sørum Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 4,9 6,4 8,8
Brutto drif tsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for alle barn i alle bhg i kr 51559 38168 45827
Korrigerte brutto driftsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for barn i komm bhg i kr 45721 39382 53487
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn alle bhg i % 8,9 12,7 14,1
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn kommunale bhg i % 14 22 22

0227 Fet Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 11,3 11,5 7,5

Brutto drif tsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for alle barn i alle bhg i kr 112632 127369 85767
Korrigerte brutto driftsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for barn i komm bhg i kr 142390 140159 98756
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn alle bhg i % 11,6 11,1 10,1
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn kommunale bhg i % 11 12 11

0236 Nes (Ak.) Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 9,6 8,5 11,7
Brutto drif tsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for alle barn i alle bhg i kr 73618 56314 58576
Korrigerte brutto driftsutgifter styrket tilbud til førskolebarn (f 211) for barn i komm bhg i kr 98677 92767 113700
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn alle bhg i % 8 8,9 9,8
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn kommunale bhg i % 13 14 17

Tilrettelagte tiltak i barnehage (KOSTRA-tall) 

Tabellen fra KOSTRA viser for Sørum at det er en overrepresentasjon av barn med 
tilrettelagte tiltak i kommunale barnehager. Hva dette skyldes har vi ikke gått nærmere inn på. 
Sørum ligger litt under landsgjennomsnittet på funksjon 211 tilrettelagte tiltak. Brutto 
driftsutgifter og korrigerte brutto driftsutgifter ligger derimot under nabokommunene i 
revisjonsdistriktet. Hva disse tilrettelagte tiltakene innebærer sier denne tabellen ikke noe om. 
Det kan være tilrettelegging og oppfølgning for funksjonshemmede barn, opplæring 
minioritetspråklige eller enkeltvedtak om pedagogisk opplæring jmf opplæringsloven § 5-7. 
Følgende bakgrunnstall fra årsrapport 2011 ligger til grunn for KOSTRA-rapporteringen til 
Sørum i på spesialpedagogisk hjelp i 2011: 

Barn med nedsatt funksjonsevne 

2010 2011 

Antall barn som får spesialpedagogisk 

hjelp etter opplæringsloven § 5-7 
20 barn = 1,8 % av totalt antall 

barn med bhg.plass 

16 barn = 1,5 % av totalt antall 

barn med bhg.plass 

Når det kommer til spesialundervisning i grunnskolen som også krever enkeltvedtak etter 
opplæringsloven vises dette i  KOSTRA-tabellen under: 
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2009 2010 2011
EAKUO Landet uten OsloAndel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 5,2 5,5 5,5

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,9 8,2 8,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 5,1 5,4 5,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 8,5 9,2 9,8

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 10 10,7 11,2
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 16,4 17,3 18,3

0221 Aurskog-Høland Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 2,7 1,8 1,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,6 6 7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 4,2 3,9 5,1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 5,7 6,2 7,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 10 8,3 8,5
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 10,9 10,9 12,4

0226 Sørum Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 2,6 1,8 2,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,4 7,6 9,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 4,4 5,1 7,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 8,9 9,2 12,7

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 6,5 9,7 10,1
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 11,4 13,2 19,8

0227 Fet Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 1 7 1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 7,9 7,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 4 4,3 4,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 8 10,1 8,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 9,6 10,6 10,4
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 17,7 19,2 21,9

0236 Nes (Ak.) Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 3 3,4 4,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,7 6 6,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 3,5 3,4 3,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 5,8 6,6 7,1

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 8,4 8,5 9,3
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 9,2 11,9 13,4

EKA02 Akershus Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 5,6 5,9 5,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 6,5 7,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 3,7 4 4,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 6,8 7,5 8,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 8,5 8,9 9,7
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 12,6 13,5 15,9

Tabell  Særskilt norskopplæring/spesialundervisning KOSTRA tall. 

Tabellen ovenfor viser at Sørum ligger litt over landsgjennomsnittet og noe mer over 
nabokommunene med andel elver som får både særskilt norskopplæring og 
spesialundervisning. Spesielt høyt er tallet for spesialundervisning på 5-7 trinn. Sørum ligger 
også over landsgjennomsnittet og nabokommunene med andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt. Videre viser tabellen at andelen elever som får spesialundervisning er 
stigende fra skolestart og opp til 5-7 trinn for deretter å falle litt i 8-10 trinn. Grunnlagstallene 
for KOSTRA-tabellen for spesialundervisning i skolene i Sørum står omtalt i årsrapport 2011: 

Spesialundervisning* (enkeltvedtak) 

2009 2010 2011 

Elever med enkeltvedtak 145 177 219 

% elever med enkeltvedtak 6,9 8,2 9,9 

Elevtimer pr. uke med lærer 360 415 523 

Elevtimer pr. uke med assistent 275 447 857 

Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,4 4,9 6,3 
*Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert.

Tabell spesialundervisning 

Som man ser av tabellen øker antall elever med enkeltvedtak ganske kraftig fra 2009 til 2011. 
Gjennomsnittlig antall elevtimer øker omtrent likt med antall elever som får 
spesialundervisning i perioden, hvor både antall elever og gjennomsnittlig elevtimer pr vedtak 
øker med ca. 50 %. Når det gjelder forholdet lærer/assistent i spesialundervisningen ser vi at 
elevtimer pr uke med assistent har økt mer enn elevtimer pr uke med lærer. Hva dette skyldes 
har vi ikke undersøkt nærmere. 

Revisjonens kommentar: Tallene for Sørum viser at antall enkeltvedtak og timeforbruk er 
stigende med hensyn til spesialundervisning i grunnskolen. I barnehagene er tallet lavt i 
utgangspunktet. Det at tallet er lavt i barnehagen stemmer dårlig med det faglige målet: tidlige 
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og riktige tiltak. Det kan stilles spørsmål om PP-tjenesten i Sørum jobber nok systemrettet 
mot barnehage og de første trinnene i grunnskolen. Man bør imidlertid være klar over at 
KOSTRA-tallene inneholder et tidsetterslep. I den forstand at tiltak rettet mot tidlig og riktig 
innsats de senere år i Sørum, vil kunne vise en nedgang i antall enkeltvedtak i de eldre 
årskullene i grunnskolen i årene framover. Derimot vil man kanskje kunne forvente en økning 
av antall enkeltvedtak i barnehage og i tidlig skolealder, hvis ressursbruken er dreiet mot 
tidlig innsats. 

Temaer for forvaltningsrevisjon: 
• En vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig og riktig innsats nås?
• Hvordan er oppfølgingen og gjennomføringen av enkeltvedtak i Sørum?

3.4 Flyktningtjenesten 

Det har vært oppslag i media om Sørum kommunes behandling av flyktninger som faller inn 
under Lov om introduksjonsordning og Norskopplæring for nyankomne innvandrere (lov av 
4.juli 2003).

Videre har det vært framsatt klager i brevs form både til kommunen, fylkesmannen og 
politikere i Sørum. Klagene har gått på hvordan Sørum kommune håndterer flyktninger 
generelt og mer spesifikt knyttet til et enkeltvedtak gjort av kommunen.  

Kommunen har redegjort for hvordan de jobber med mottak og integrering av flyktninger. 
Dette har de gjort både gjennom debattspalter i lokalaviser og gjennom informasjon på 
hjemmesiden til kommunen. 

Revisjonens kommentar: Det at der har vært så mye oppmerksomhet rundt Sørum mottak og 
integrering av flyktninger tilsier at temaet er interessant for en forvaltningsrevisjon. 
Nyankomne flyktninger er også en sårbar og til dels svak gruppe som i mindre grad vil kunne 
hevde sine interesser. Dette fordi de trolig i liten grad kjenner til hvilke rettigheter de har i 
lovverket. 

En mulig hovedproblemstilling knyttet til en forvaltningsrevisjon kan være: Har Sørum 
kommune lyktes i å legge til rette for at innvandrere skal bli selvhjulpne og at de oppnår en 
likeverdig tilværelse i Sørum? 

Revisjonen ser for seg at en eventuell forvaltningsrevisjon vil se på Sørum kommunes totale 
organisering av mottaket og integrering av flyktninger. Punktene som kontrollutvalget har 
vært opptatt av vil kunne konkretiseres som underproblemstillinger i en slik foreslått 
forvaltningsrevisjon. Det er mange enheter i kommunen involvert og hvordan disse enhetene 
samhandler er viktig å få klarlagt. Videre vil man i en slik forvaltningsrevisjon kunne 
innhente data på hvordan flyktningene klarer seg. Både gjennom introduksjonsprogrammet, 
men også videre gjennom deltagelse i arbeidsliv, utdanning og valgdeltakelse. 

Temaer for forvaltningsrevisjon: 

• Ankomst. Hvordan blir de tatt i mot? Informasjon om rettigheter og plikter på eget
språk

• Bosetning, boforhold. Praktisk bistand i forbindelse med dette
• Samarbeidet mellom flyktningrådgivere og voksenopplæringen
• Familiegjenforening. Hvordan håndteres dette av kommunen? Hva er rutiner og

praksis?
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• Oppsøkende virksomhet
• Samarbeid med frivillige organisasjoner
• Hvordan fungerer samarbeidet med frivillige organisasjoner i andre kommuner
• Er det totale tilbudet rettet mot flyktninger organisert i Sørum. Hvilke enheter er

involvert og hvordan samhandler de?

3.5 Enkeltvedtak og oppfølging av planer 

Sørum kommune fatter en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av 
barnehageplass skjer etter Lov om barnehager. Tildeling av tjenester etter Lov om helse- og 
omsorgstjenester gjøres av tildelingsenheten i kommunen. Dette kan være tjenester som 
institusjonsplass og hjelp i hjemmet. NAV Sørum fatter enkeltvedtak om sosialhjelp i 
medhold av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsordningen. 

Forut for mange av vedtakene foreligger det først søknad fra innbyggerne, for eksempel om 
hjemmehjelp. Revisjonens erfaring viser at det kan være behov for å se på innholdet i 
vedtakene både i forhold til søknad og i forhold til de formelle krav et vedtak skal oppfylle. Et 
forvaltningsrevisjonstema kan også omhandle oppfølgningen av vedtak med fokus på om 
tjenestemottager får oppfylt antall timer som vedtaket tilsier. En forvaltningsrevisjon som 
omhandler innhold og oppfølging av vedtak kan ha flere innfallsvinkler, og det kan kanskje 
også være aktuelt å ta for seg en lov om gangen. Risiko- og vesentlighetsvurdering tilsier at 
dette er et område for en mulig forvaltningsrevisjon.  

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Dette utgjør det lokale fundamentet i 
den nasjonale beredskapen. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 1.1.2010 
kan være et område for forvaltningsrevisjon. 

Temaer for forvaltningsrevisjon: 
• Formelle krav til vedtak
• Blir tildelte timer i vedtakene til Sørum kommune oppfylt?
• Tjenestekvalitet
• Beredskapsplaner
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4. SAMMENDRAG AKTUELLE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 

I dette kapitlet sammenfattes temaene fra analysen i kapittel 3. Forvaltningsrevisjonstemaene 
er sammenfattet i en tabell. I tabellen har vi tatt med revisjonens vurdering, kontrollutvalgets 
(KU) tidligere prioriteringer, samt intervjuobjekter og medias prioritering i forhold til 
overordnet analyse (OA). Til slutt er det en egen kolonne som viser kontrollutvalgets 
prioriteringer i møtet 13.6.2013.  

Vi har videre valgt å bruke to stjerner **, og en stjerne* for å synliggjøre at noen temaer 
prioriteres foran andre temaer. To stjerner ** betyr at temaet ansees viktigere å få belyst enn 
temaene med en stjerne *.  

Tema Revisjonens 
vurdering 

KU 
tidligere 

vurderinger 

Intervjuer 
og media 

Kontrollutvalgets 
(KU) endelige 
prioritering 

Samhandlingsreformen * 
Kommunens styrings- og 
kontrollsystem 

* 

Anskaffelser * * * 
Politiattester * 
Revisjon av IKT * 
Sykefravær * * 
Spesialpedagogisk hjelp 
barnehage/spesial-
undervisning i grunnskolen 

** ** 

Flyktningtjenesten ** ** ** 
Innhold og oppfølging av 
vedtak gjort av 
barnhageseksjonen, NAV 
og tildelingsenheten 

* 

KOSTRA-rapportering * 

Om den overordnede analysen 

Tabellen nedenfor viser ulike spørsmålsstillinger eller problemformuleringer knyttet til 
forvaltningsrevisjon. 
Beskrivende Hvordan er barnehagedekningen i kommunen? 
Avvik/kritisk/vurderende I hvilken grad er barnehagedekningen i kommunen i tråd med 

kommunens mål og planer? 
Konsekvenser Hvilke konsekvenser har det at barnehagedekningen i 

kommunen er X % ? 
Årsaker Hva er årsaken til at barnehagedekningen i kommunen er Y % 

? 
Konstruktiv Hvordan skal kommunen oppnå full barnehagedekning? 
Tabell  Eksempler på typer problemformuleringer. Kilde: Bodhild Laastad, NKRF. 
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Problemstillinger i forvaltningsrevisjoner kan formuleres på ulike måter og kan være knyttet 
til avvik, konsekvenser eller årsaker. Eventuelt en kombinasjon av disse tre. 
Den konstruktive problemstillingen «Hvordan skal X kommune oppnå full 

barnehagedekning?» faller utenfor hva som er forvaltningsrevisjon. Vår oppfatning er at en 
slik spørsmålsformulering ikke faller innenfor revisjonens eller kontrollutvalgets mandat. En 
slik konstruktiv spørsmålsformulering blir et spørsmål om politiske prioriteringer og 
omhandler prioriteringseffektivitet. Prioriteringseffektivitet eller allokeringseffektivitet viser 
til hva som er optimal dimensjonering av en tjeneste. En slik optimal dimensjonering av en 
tjeneste, utover det rent lovpålagte, er et politisk spørsmål. 

5. SELSKAPSKONTROLL
Det vises til plan for selskapskontroll som også vil omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. 
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VEDLEGG: Oversikt over lover 

Oversikt over sentrale, generelle lover for kommuner 

• Kommuneloven (1992)
• Forvaltningsloven (1967)
• Offentleglova (2006) - (ikrafttredelse 1.1.2009)
• Lov om offentlige anskaffelser (1999)
• Arbeidsmiljøloven (2005)
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008)
• Likestillingsloven (1978)
• Personopplysningsloven (2000)
• Arkivlova (1992)
• Sivilforsvarsloven (1953)
• Valgloven (2002)
• Forsøksloven (1992)
• Inndelingslova (2001)
• Lov om interkommunale selskaper (1999)

Oversikt over sentrale særlover som angår kommunal virksomhet 

• Barnehageloven (2005)
• Opplæringslova (1998)
• Kommunehelsetjenesteloven (1982) - Erstattet av lov om helse- og omsorgstjenester (2011)
• Pasientrettighetsloven (1999)
• Smittevernloven (1994)
• Helsepersonelloven (1999)
• Helseregisterloven (2001)
• Sosialtjenesteloven (1991) - Erstattet av lov om sosiale tjenester i arbeids- og

velferdsordningen (2009) og helse- og omsorgsloven (2011).
• Barnevernloven (1992)
• Krisesenterlova (2009). Trådte i kraft 1.1.2010.
• Gjeldsordningsloven (1992)
• Kirkeloven (1996)
• Gravferdsloven (1996)
• Lov om tilskot til livssynssamfunn (1981)
• Folkebibliotekloven (1985)
• Stadnamnlova (1990)
• Kulturminneloven (1978)
• Kulturlova (2007)
• Friluftsloven (1957)
• Laks- og innlandsfiskeloven (1992)
• Motorferdselloven (1977)
• Viltloven (1981)
• Vass- og kloakkavgiftslova
• Forurensningsloven (1981)
• Plan- og bygningsloven (1985)
• Plan- og bygningsloven (2008)
• Sivilforsvarsloven (1953)
• Brann- og eksplosjonsvernloven (2002)



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

37/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

38/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 40 -2014.

2. Sørum kommune er sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 90012008.

3. Rapport skatteinngangen juli 2014.

4. Revisjonens oppsummeringsbrev Sørum kommune, regnskap 2013.

5. Revisjonens oppsummeringsbrev Sørum kommunalteknikk KF, regnskap 2013.

6. Tilbakemelding på revisjonens oppsummeringsbrev Sørum kommune, regnskap 2013.

7. Tilbakemelding på revisjonens oppsummeringsbrev Sørum kommunalteknikk KF, regnskap

2013. 

8. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 26.8.14.

9. Tiltaksplan 2014, sist redigert 26.8.14.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 Kontrollutvalgets leder orienterer utvalget om en henvendelse vedrørende «byggesak

Vardefjellet».

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



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

1 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

3 29.01.2014 29.01.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 02/2014 og 03/2014. 419.5.5

4 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Skedsmo kemnerkontor sin årsrapport og 

årsregnskap for 2013. 419.5.1

5 06.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 05.02.2014, sak 

26/14, Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 419.1.4

6 06.02.2014 06.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon med administrasjonen 

angående kommunestyrevedtak - Sørum 

kommune 419.epost

7 05.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune Invitasjon fra ordfører til kommunestyret 419.epost

8 03.02.2014 03.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon mellom 

kontrollutvalgsleder og politisk sekretariat 

vedrørende uleselige dokumenter i agendaene til 

kommunestyremøtene 419.epost

9 07.02.2014 07.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak Sørum kommunestyre 05.02.2014, Sak 

17/14, Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny 

vurdering av kostnadskalkyle - Oversendes 

kontrollutvalget for nærmere ettersyn 419.6.1

10 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 419.10.3

11 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 419.10.3

12 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Norasonde AS 419.10.3

13 25.02.2014 25.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Kronologisk gjennomgang av KU sak 08/2014. 419.6.1

14 26.02.2014 25.02.2014 x Sørum kommune Protokoll 25.2.14 419.5.4

15 26.02.2014 26.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Særutskrift i sak 08/2014. 419.5.5

16 10.03.2014 10.03.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatterapport februar 2014. 419.e-post

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Sørum

Vedlegg 1 til sak 38/2014



17 20.03.2014 19.03.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 19.03.2014, sak 

29/14, Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 419.1.5

18 03.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsberetning for 2013 419.7.3

19 03.04.2014 12.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsregnskap for 2013 419.7.3

20 03.04.2014 18.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF 419.8.3

21 09.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommunalteknikk KF

Notat til Revisjon og Kontrollutvalget - Sørum 

Kommunalteknikk KF's bruk av servicebiler og 

maskiner 419.6.1

22 08.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap for 2013 - Sørum 

Kommunalteknikk KF 419.8.3

23 08.04.2014 08.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Nøkkeltall ifbm. Årsregnskapet 2013. 419.7.3

24 08.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommune

Inkalling av rådmann, Sørum eiendomsselskap og 

Sørum komunalteknikk til KU møte 6.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013. 419.2.2

25 28.04.2014 15.04.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsberetninger 2013 for Sørum kommune, 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum 

Kommunalteknikk KF. 419.7.3

26 24.04.2014 24.04.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

vurdering av forhold rundt kommunestyre sak 

86/12. 419.2.2

27 05.05.2014 05.05.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Svar på henvendelse til kontrollutvalget 

vedrørende vurdering av forhold rundt 

kommunestyre sak 86/12. 419.2.2

28 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Protokoll 6.5.14 419.5.4

29 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 17/2014, 18/2014 og 19/2014. 419.5.5

30 08.05.2014 06.05.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrift i sak 20/2014 419.5.5

31 27.05.2014 27.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av rektor ved Skåningsrud skole. 419.2.2

32 28.05.2014 28.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av styreleder ved Krogstad Miljøpark. 419.2.2

33 03.06.2014 03.06.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Høring revisjonsrapport introduksjonsordning 

flyktninger. 419.9.3

34 18.06.2014 18.06.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport - revisjonsrapport 

introduksjonsordning flyktninger. 419.9.3



35 18.06.2014 18.06.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonens oppsummeringsbrev for regnskapet 

2013. 419.7.3 og 8.3

36 25.06.2014 25.06.2014 x

Vidar Kristensen gruppeleder Sørum 

KRF

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

innkalling av vara til styret i Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF 419.2.2

37 08.07.2014 08.07.2014 x Sørum kommune

Sørum kommune er sertifiserte i hht NS-EN ISO 

90012008 419.5.1

38 12.08.2014 07.07.2014 Romerike Revisjon IKS

Tilbakemelding på oppsummeringsbrev Sørum 

kommunalteknikk KF, regnskap 2013. 419.8.3

39 13.08.2014 13.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Tilbakemelding på oppsummeringsbrev Sørum 

kommune, regnskap 2013. 419.7.3

40 22.08.2014 22.08.2014 x Sørum kommune

KU leder har bedt kommunen om dokumenter 

vedr. byggesak Vardefjellet 419.e-post

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
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Virksomhet: 

Sørum kommune 

SØRUMSAND, Norge 

Navn på virksomhetens kontaktperson: 

Helga Soldal, helga.soldal@sorum.kommune.no 

Revisjonstype: Revisjonslag: 

Oppfølgingsrevisjon 

Revisjonsleder 
Fagekspert 
Systemrevisor 

Aage Hammerstad 

Tidsrom for revisjonen inkludert etterrevisjonen: 

2014-05-12/2014-05-15 med etterrevisjon 2014-06-26 

Referansekrav i henhold til: 

NS-EN ISO 9001:2008 

Sertifikatets virksomhetsområde, lokaliteter og eventuelle ekskluderte kravpunkter iht standard: 

Endret? 
Ja Nei 

Norsk: X 

Kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon 

Lokaliteter er listet i revisjonsprogrammet som er vedlagt denne rapporten X 

Ekskluderte kravelementer iht NS-EN ISO 9001:2008: X 

Ingen 

Vedlagt: 

Revisjonsprogram - sertifiseringsperioden 2012-2015/900362-1 

SørumKom-RevProg-
2014-05-12.docx
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Oppsummering av oppfølgingsrevisjonen 
Lokaliteter som ble revidert: Tidsrom: 

 
I henhold til listen for 05-2014 i revisjonsprogrammet 
(«Lokaliteter omfattet av sertifiseringen») 
 

2014-05-12/2014-05-15 

Sammendrag og konklusjon fra oppfølgingsrevisjonen: 

 

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere utsendt gjennomføringsplan. Det var en meget positiv 
holdning til revisjonen, og revisor opplevde stor åpenhet under intervjuene og verifikasjonene. 
 
Revisjonen inkluderte områdene plan, næring og kultur, økonomi med grensesnitt til kvalitetssystemet, 
bo- og avlastningstjenesten, utdanning, omsorg og velferd, familie og nærmiljø, eiendomsselskapet 
(KF) og kommunalteknikk (KF).   
 
Det er igangsatt stor byggeaktivitet i kommunen knyttet til skoler og barnehager. Dette er et av flere 
elementer som sterkt påvirker kommuneøkonomien i negativ retning. Netto befolkningsmessig tilvekst 
er stor med 500 nye innbyggere siste år. I inneværende år blir det en del endringer i toppledelsen av 
kommunen. Ny rådmann blir ansatt pr. 1. august dette år. I mellomtiden er kommunens Controller 
konstituert som rådmann. Ny kommunalsjef Utdanning ansettes pr. 1. august. Hele 
kommuneorganisasjonen skal evalueres med hensyn til den store organisasjonsendringen som ble 
foretatt i 2013 når den nye rådmannen er ansatt. Ett grensesnitt som er i fokus for eventuelle 
justeringer er mellom de kommunale foretakene og rådmannen. For å styrke kvalitetsarbeidet er det 
etablert kvalitetsutvalg innenfor generelt kvalitetsarbeid, omsorg og velferd, utdanning og familie og 
nærmiljø. Det er etablert 30 arbeidslag som skal ivareta daglige oppgaver på tvers av 
organisasjonsenheter.  
 
Eksterne leverandører til sykehjem gjør kontroll og vedlikehold av blant annet elektromedisinsk utstyr, 
elektrisk kontroll av anlegg, kontroll av ventilasjonsanlegg og oppfølging av skadedyrrisiko. 
Legionellakontroll av VVS-utstyr gjøres av KF Eiendom. Et nytt datasystem for styring med kontroll og 
vedlikehold av byggservice-aktiviteter er under implementering. 
 
I flere virksomheter er det god forståelse for bruk av risikoledelse som styringsverkstøy, eksempelvis 
ved Bo- og avlastningstjenesten og ved Frogner barnehage. Ved Utdanning er det iverksatt store 
investeringer i digitalt undervisningsutstyr eksempelvis ved Haugtun skole. Referater fra Lederteam-
møter ved KF Kommunalteknikk viser systematisk viktige prioriteringer ved hjelp av «trafikklys»-farger. 
Dette kan med fordel vurderes brukt i referater i andre deler av organisasjonen. Det er et godt nivå på 
registrering og oppfølging av avvik i Renholdstjenesten. 
 
Anbefalingene fra Nemko-rapporten av 2013 ble gjennomgått.  
 
Det ble identifisert 15 forbedringspotensialer i form av 4 avvik og 11 anbefalinger. Avvikene er knyttet 
til avviksbehandling, dokumentstyring, tjenesteytelse og overvåking og måling. Anbefalingene beskriver 
forhold som ikke klart tilsier et avvik fra standardens krav, men hvor det foreligger et mulig 
forbedringspotensial. De vil bli fulgt opp ved resertifiseringsrevisjonen i desember 2014.  
 
Alle punkter i gjennomføringsplanen som ikke er nevnt i rapporten, er funnet i orden. 
 

Revisjonsleders innstilling etter oppfølgingsrevisjonen: 

 

Revisjonsleder vil innstille til at sertifikatet videreføres når korrigerende tiltak er tilfredsstillende iverksatt og 
godkjent. Vi ber derfor om at Sørum kommune besvarer de ovennevnte forhold i avviksskjemaene innen 
angitt tidsfrist.  
 
Årsaksanalyse og korrigerende tiltak skal skrives inn i avviksskjemaene i dette dokumentet og hele 
dokumentet returneres i Word format. Vennligst vedlegg også annen relevant dokumentasjon. 

Neste revisjon: 

 Neste revisjon vil være en etterrevisjon og er planlagt til: 2014-06-16 
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Oppsummering av etterrevisjonen 
Tidsrom for etterrevisjonen: 

2014-06-26 

Sammendrag og konklusjon fra etterrevisjonen: 

Virkningen av korrigerende tiltak for avvikene gitt under oppfølgingsrevisjonen ble verifisert, og de er 
funnet tilstrekkelige for lukking. Avvik nr. 4 ble annullert. Effekten av tiltakene vil bli verifisert ved neste 
revisjon, men Nemko vil ha tilbakemelding om status for tiltakene innen 2014-09-01. 

Anbefalingene vil bli fulgt opp ved resertifiseringsrevisjonen i desember 2014 for å vurdere effekten av 
eventuelle tiltak. 

Detaljer i tilbakemeldingen fra virksomheten fremkommer i vedlagte dokumentasjon. 

Virksomhetens styringssystem anses å være i samsvar med kravene. 

Revisjonsleders innstilling fra etterrevisjonen: 

Med bakgrunn i de gjennomførte korrigerende tiltak innstiller revisjonsleder til videreføring av sertifikat. 

Neste revisjon: 

Neste revisjon vil være en resertifiseringsrevisjon, og er planlagt til: 2014-12-01/2014-12-05.  

Note: Sertifikatet utløper 2015-02-17.Alle eventuelle avvik må være lukket innen denne datoen. Derfor 
bør resertifiseringsrevisjonen gjøres i god tid. 
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Avvik 1 av 4: Avviksbehandling 
Avvik fra styrende dokumenter: 

NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 8.3 

Avvik: System for avviksbehandling er mangelfullt implementert 

Avviket er basert på følgende observasjoner: 

Generelt: 

 Systemet for avviksbehandling registrerer pr. dato ikke at tiltak for å lukke avvik er effektive.

Det bør vurderes å etablere elektroniske alternativer for å skille prosess-stegene for

avviksbehandling, eksempelvis «åpent», «tiltak iverksatt» og «lukket». Bruk av «lukket» bør

da innebære at effekten av tiltaket er godkjent.

 Det ble avdekket at i noen organisasjonsenheter er det enda mange avvik som ikke

behandles gjennom systemet for avviksbehandling.

Familie og nærmiljø: 

 I avviksoversikten var ikke avvik vedrørende pasientopplysninger som var registrert 5. mai

2014 inkludert. Avvik stod i status «under behandling». Statustikkoversikten viste null avvik

registrert i mai.

Note: I avviksoversikten var overskriften «2013» selv om avvik var registrert i 2014.

Plan, næring og kultur: 

 Ved gjennomgang av avvikene knyttet til Plan, næring og kultur ble ett avvik som var lukket

ikke gjenfunnet i avvikssystemet.

Svarfrist: 2014-06-16 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 

Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): 

Generelt er det en del utfordringer med avvikssystemet.  
Controller/kst rådmann har siden forrige revisjon hatt er runde på alle virksomheter med 
avvikssystemet for å få inn forbedringsforslag og for å styrke bruken av systemet. Tilbakemeldingene 
blir fulgt opp. 
Systemoppsettet vil innen 30.06.14 være noe forbedret ved at fordelingen av tid til å behandle avvik 
vil bli utvidet for det 1.leddet i kjeden, dvs på det laveste nivået. Kort tid her er en av grunnene til at 
avvik «forsvinner». Manglende kunnskap om statistikkmodulen er en annen. Det er en kontinuerlig 
prosess i fht kompetanseheving i bruka av systemet, særlig statstikkmodulen. 

Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): 

 Endring i oppsettet av avvikssystemet som systemansvarlig kan gjøre selv innen 30.06.14

 I fht tiltak iverksatt og avvik lukket. Dette er et innspill til leverandøren av systemet og det er

ikke avklart enda. Når dette er avklart vil en sende melding til Nemko

 Planlegger kompetansetiltak for lederne høsten 2014 i statistikkmodulen

 Planlegger opplæring av flere internrevisorer høst 2014

Dato: 16.06.14 Navn: Helga Soldal 

Korrigerende tiltak verifisert – begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): 

Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som 
tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen 
2014-09-01. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. 

Godkjent: 2014-06-26 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 
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Avvik 2 av 4: Dokumentstyring 
Avvik fra styrende dokumenter: 

NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 4.2.3 

Avvik: System for dokumentstyring er mangelfullt implementert 

Avviket er basert på følgende observasjoner: 

Generelt: 

 Prosedyren”Vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming”

henviser til flytskjema (lenke) med utdatert lovverk.

KF Eiendomsselskap: 

 Beskrivelsen av prosjektprosessen er ikke oppdatert og formalisert slik at den

gjenspeiler gjeldende prosjektmodell.

Note: Formalisering bør innebære solid forankring hos alle involverte parter. 

Svarfrist: 2014-06-16 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 

Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): 

Generelt:: 
Har vært noen utfordringer med flytskjemaene i kvalitetssystemet. Ny modul er innkjøpt og kan tas i 
bruk, men opplæring planlegges i høstsemesteret. Det vil forbedre og lette vedlikeholdsarbeidet. 
 16.06.14 Helga Soldal 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF: 

Kvalitetsprosessene for prosjekt er utarbeidet når det var en annen organisering av prosjektarbeidene. 
Prosessene må derfor justeres mot dagens praksis.  
Det er behov for å formalisere prosessene mot PLABY (politisk byggekomite) og mot ansatte som er 
involvert.  

Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): 

Generelt : 
Innkjøpt ny modul. Og planlegging av opplæringstiltak. Lenken er rettet opp. 
16.06.14 Helga soldal 

På grunn av ferie og at prosessene må forankres er det nødvendig å bruke tiden fram til 1.9.2014 for 
å få prosessene på plass. 

Dato: 2014-06-05 Navn: Tormod Dragland 

Korrigerende tiltak verifisert – begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): 

Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som 
tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen 
2014-09-01. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. 

Godkjent: 2014-06-26 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 
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Avvik 3 av 4: Tjenesteytelse 
Avvik fra styrende dokumenter: 

 
NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 7.5 
 

Avvik: System for tjenesteytelse er mangelfullt implementert 

Avviket er basert på følgende observasjoner: 

 

Sørum sykehjem: 

 Medisintraller skal oppbevares i låst tilstand. I enhet nr. 1 ble det identifisert en fyllt 

medisintralle som ikke var låst. 

 Ved gjennomgang i medisinrommet ble det avdekket at logg for kontroll av A-preparatuttak 

var mangelfullt utfylt. Eksempelvis uttak av Fentanyl var registrert som kontrollert med 

betydelig laverere frekvens enn kravet som er månedlig. 

Frogner barnehage: 

 Avdeling Hestehaven: Det ble ikke funnet dokumentasjon på rengjøring og temperaturmåling 

knyttet til kjøleskapet. Kravet (i sjekklisten) er vasking minst hver andre uke og temperatur 

mellom null og fire grader pluss.  

 

Note: Det er utarbeidet en ny sjekkliste som skal ivareta oppfølging av at vask og temperatur 

blir registrert. Men listen er ikke tatt i  bruk pr. dato. 

 Svarfrist: 2014-06-16 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 

Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet):  

 

Sørum sykehjem:  

 Det er innkalt til sykepleiemøte 10.06.2014 for å gå gjennom avvikene og sikre 

implementeringen av legemiddelrutinen som er gjennomgått.  

 Ulåst medisintralle: Den som trenger nøkkel til lager, kjøkken osv. er ikke avhengig av 

nøkkelen til medisintrallen. 

Ansvarlig gjør den som har mottatt nøkkelen hver vakt på at den har ansvar for å låse trallen 
når den ikke er i bruk. 
 

 Mangelfull kontroll av A preparat 

Rutiner gjennomgått og innskjerpet 
 

Frogner barnehage:  

 Vedtatte rutiner ikke tatt I bruk. 
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Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): 

Sørum sykehjem: 

 Tar nøkkelen til medisintrallen på eget knippe hvor det føres logg for mottatt og levert inn hver

vakt. Endring i nøkkelrutinen gjennomføres før 23.06.2014.

 Enhetsleder og fagutviklingssykepleiere i 2.etg. og 3.etg. har ansvar for at det foretas

månedlig kontroll av A og B preparater første tirsdag i måneden.

 Sykepleiere skal ha gjennomgang av legemiddelrutinene 2.hvert år og signere. Fra tidligere

skal hjelpepleiere med legemiddelkurs skal godkjennes i praktisk opplæring 2.hvert år og vi

har også sertifisering i bruk av elektromedisinsk utstyr.

 Frogner barnehage: 

 Implementering av rutinen, tas opp på ledermøter og personalmøter

Dato: 2014-06-02/ 2014-06-16 Navn: Trine Lise Trobe/Kari Tveit Mjønerud 

Korrigerende tiltak verifisert – begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): 

Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som 
tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen 
2014-09-01. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. 

Godkjent: 2014-06-26 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 
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Avvik 4 av 4: Overvåking og måling 
Avvik fra styrende dokumenter: 

NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 8.2.4 

Avvik: System for overvåking og måling er mangelfullt implementert 

Avviket er basert på følgende observasjoner: 

Frogner barnehage: 

 I forbindelse med store utbedringsarbeider ved barnehagen ble det gjennomført en ekstra

tilsynsaktivitet utenom fastsatt tilsynsprogram for barnehagene. Det ble ikke funnet

registreringer eller annen resultatdokumentasjon fra tilsynsaktiviteten.

Svarfrist: 2014-06-16 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 

Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): 

Virksomhetsleder tok kontakt med organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen (OTU) som blant 
annet har ansvaret for tilsyn i barnehagene. Det ble foretatt et besøk fra OTU, men det ble av OTU 
ikke oppfattet som et tilsynsbesøk og dermed heller ingen dokumentasjon. Sannsynligvis en 
kommunikasjonssvikt mellom barnehagen og OTU. 

Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): 

Ikke iverksatt tiltak da dette ikke oppfattes som et avvik. OTU ikke var til stede på avslutningsmøtet. 
Derfor ble ikke dette oppklart da.  Prosedyrene ved tilsyn følges for øvrig ved tilsynsbesøk 

Dato: 2014- 06-16 Navn: Helga Soldal 

Korrigerende tiltak verifisert – begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): 

Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Avviket annuleres. 

Godkjent: 2014-06-26 Revisjonsleder: Aage Hammerstad 
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Anbefalinger fra oppfølgingsrevisjonen 

Anbefaling 1 av 11: Ledelsens gjennomgang
 Innspill fra virksomheter til ledelsens gjennomgang hos rådmannen bør gjøres mer homogent.

Det kan eksempelvis etableres en felles mal som virksomhetene skal fylle ut. Malen bør

eksempelvis inkludere resultater og beslutninger knyttet til brukertilfredshet, avvik, revisjoner,

måloppnåelse, risiki det bør fokuseres på, m.m.

 Beslutninger fra ledelsens gjennomgang i 2013 er fulgt opp, men oppfølging av status var ikke

kvittert ut slik referatet fra ledelsens gjennomgang innbyr til. Slik status kan eksempelvis

kvitteres ut ved å klippe inn utestående aksjoner i referatet fra neste ledelsens gjennomgang,

og kvittere dem ut i det referatet.

 Det bør vurderes å inkludere status for evaluering av arbeid i arbeidslag i ledelsens

gjennomgang

Anbefaling 2 av 11: Intern kommunikasjon
Kultur: 

 Det bør vurderes å systematisere tilbakemeldinger fra åpne stragimøter (m/brukerne) slik at

tilbakemeldinger kan sammenlignes over tid. Det kan gi verdifull informasjon om eventuelle

trender.

Anbefaling 3 av 11: Forebyggende tiltak
Kultur: 

 Risikovurdering og -oppfølging bør etableres som et verktøy for beslutninger knyttet til

kulturminner. Eksempelvis risiki knyttet kulturminner ved utbygging og vurdering av risiki

relatert til kulturminner som ligger i områder med stor fare for utglidninger.

Sørvald Bo- og behandlingssenter: 

 Det bør gjøres en gjennomgang med hensyn til sårbarhet/risiko knyttet til prosesser for drift,

transport og vaskeri. Resultatene fra gjennomgangen bør registreres for å sikre oppfølging av

eventuell høy sårbarhet og sikre sporbarhet til at sårbarhet er vurdert også der den ikke

regnes som vesentlig for virksomheten.

Haugtun skole/Sennerud barnehage: 

 Det bør etableres risikoregister for relevante risikotema i tillegg til brann og terror/trusler som

eksempelvis sosiale, kulturelle og faglige tema.

Anbefaling 4 av 11: Kompetanse
Bo- og avlastningsenheten: 

 Enhetslederne har i størrelsesorden 10-30 personer som rapporterer til seg. Det bør vurderes

å sikre kompetanseoversikt på en enkel måte som også egner seg elektronisk. Eksempelvis

etablere excelark med kolonne for medarbeidernavn og rad for kompetanseområder. Det kan

eksempelvis krysses med rødt for krevd kompetanse som ikke er tilstede, grønt for krevd

kompetanse som er tilstede og gult for krevd kompetanse der opplæring er iverksatt.

Sørum sykehjem: 

 Ved implementering av nye vikarer bør det sikres tilstrekkelig kunnskap om når

avvikssystemet skal brukes og hvordan det skal brukes. Muligheten til å få hjelp fra kolleger til

å registrere avvik bør inkluderes.
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Anbefaling 5 av 11: Infrastruktur
Sørvald Bo- og behandlingssenter: 

 Kontroll, vedlikehold og oppfølging av tekniske anlegg er i stor grad satt ut til eksterne

tjenesteleverandører (eksempelvis el-anlegg, heis, brannutstyr, legionellaoppfølging og

ventilasjonsanlegg). Det bør etableres en samlet oversikt med plan og logg for vedlikehold og

oppfølging der dette gjennomføres via eksterne tjenesteleverandører (eksempelvis et

regneark med plan og status for gjennomføring av tjenestene). Regnearket kan være et

verktøy for å følge opp at leverandørenes tjenester som ligger under virksomhetsleders

ansvarsområde blir utført iht. plan.

Anbefaling 6 av 11: Overvåking av prosesser
Generelt: 

 I store deler av kommunens virksomheter gjøres det gode målinger knyttet til måleindikatorer

for resultater (eksempelvis elevprestasjoner og medikamentbehandling). Det bør også

etableres målinger knyttet til prosessers egenskaper (eksempelvis antall tilfeller der

inspeksjoner ikke gjøres i henhold til plan eller antall tilfeller der kontroll av A-preparater ikke

er gjennomført).

Anbefaling 7 av 11: Analyse av data for forbedring
Generelt: 

 Det bør sikres at erfaringsdata kan utnyttes på tvers i organisasjonen (eksempelvis resultater

fra barnehagetilsyn og andre interne revisjoner, tiltak for å lukke avvik, “lessons learned” etter

prosjekter, etc.)

 Avvikssystemet bør gi muligheter for å kunne gruppere avvik i kategorier og for å vise

statistiske sammenhenger pr. kategori og trender. Dermed kan fokus rettes mot de

vesentligste tiltakene til forbedring.

Anbefaling 8 av 11: Realisering/prosjektgjennomføring
Kulturskolen: 

 Kulturskolen gjennomfører arrangementer i form av prosjekter i samarbeid med eksterne og

interne aktører. Det bør vurderes å etablere en «Prosjekthåndbok» som mal for hvordan

prosjektforslag skal godkjennes, gjennomføres og følges opp. Forslagsvise tema som kan

inkluderes i form av tema-maler kan være: Prosjektmandat, ansvar/rapportering,

kontaktpersoner, plan inkludert dreieplan, avvik i prosjektet, risikovurdering, HMS (inkludert

sikker-job-analyse – SJA), logistikk, leverandørstyring, beredskap/brann, m.m.
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Anbefaling 9 av 11: Avviksbehandling
Sørum sykhjem: 

 Et internt avvik var knyttet til feil legemiddelutdeling på grunn av forstyrrelser fra beboer.

Lukking av dette avviket kunne eksempelvis være å justere prosessen ved å inkludere tiltak

for å redusere risiko for gjentakelse. Eksempelvis å inkludere «spoling tilbake» til før

situasjonen med forstyrrelse, og starte på nytt med utdelingen. Det vil si å gjøre endringen til

en systemjustering.

Generelt: 

 Det bør sikres tilstrekkelig kompetanse for bruk av statistikk/grafikk i systemet for

avviksbehandling.

KF-Eiendomsselskap: 

 Det bør etableres en prosedyre for å håndtere situasjoner der en hendelse bør følges opp

med hensyn til at tilsvarende hendelser kan oppstå annet sted (eksempelvis en teknisk

løsning ved flere anlegg viser seg å være utilstrekkelig og må endres flere steder).

Note: 

 Navnet «Avvikssystem» ser ut til å være en begrensende faktor for registrering av avvik. Et

systemnavn med mer positiv klang bør vurderes  (eksempelvis forbedringssystem eller

hendelsessystem). Det bør vurderes å tydeliggjøre at systemet også kan håndtere

forbedringsinnspill uten at avvik nødvendigvis har oppstått.

 Det bør etableres en plan for tiltak for å bedre bruken av avvikssystemet.

Anbefaling 10 av 11: Styrende dokumenter
Levekår: 

 Det er utarbeidet lister med hvilke styrende dokumenter som skal utarbeides. Det bør

etableres plan for fremdrift av utarbeidelsen (prioritetsrekkefølge, ansvar, frister, bidragsytere,

etc.)
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Anbefaling 11 av 11: Registreringer
Generelt: 

 System for dokumenthåndtering i arbeidsrom knyttet til arbeidspakker bør sikre enkel lagring

av nye og endrede dokumenter. Pr. dato er det en del brukere som kun kan lese dokumenter,

men ikke legge inn nye eller endrede dokumenter. Det vil si at samlet dokumentasjon som

skulle vært lagret i ett arbeidsrom er fragmentert over flere mapper.

Avdeling Plan, næring og kultur: 

 Fagleder Plan og regulering hadde pr. dato ikke fått tilgang til relevant arbeidsrom

 Det bør sikres at nestleder har adgang til å observere og behandle avvik knyttet til enheten.

KF Kommunalteknikk: 

 Møtereferater fra Virksomhet Produksjon bør gjøres lettere tilgjengelig (ble ikke funnet av

ledelsen under intervjuet)

 Det bør sikres god sporbarhet til status og oppfølging også for gjenstående arbeider etter

siste byggemøte for prosjekter (ref. prosjekt Sandbakken).

 Beskrivelser i sluttrapporter som kan brukes som forbedringsinnspill ved kommende

prosjekter bør systematiseres slik at de lett kan gjenfinnes ved behov. Dersom de kun blir en

del av prosjektdokumentasjonen kan sporbarheten vanskeliggjøres.
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Gransket dokumentasjon i oppfølgingsrevisjonen 
- Organisasjonskart 
- Styrende dokumenter i intranett (prosedyrer, sjekklister, m.m.) 
- Årshjulet 
- Lokale handlingsplaner for aktuelle enheter (Virksomhetsplaner) 
- Kompetanseplaner 
- Referater fra Ledelsens gjennomgåelse 
- Revisjonsrapporter og planer for interne revisjoner 
- Informasjon fra Internett om Sørum Kommune 
- Årsrapporter 
- Årsberetning 2013 
- Årsplaner 
- Strategiplaner 
- Kommuneplan 
- Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2016 (Eiendomsselskap KF og Kommunalteknikk 

KF) 
- Vedlikeholds- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse 
- Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013-2016 
- Årsbudsjett 
- Registreringer fra resultater og fra prosessovervåking 
- Prosedyreverket fra intranett tilknyttet revisjonens omfang 
- Planer for tilsyn i barnehager 
- Avviksregistreringer 
- Rammebrev 
- Risikoregistre 
- Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 – 2017 (2021) 

Deltakere ved oppfølgingsrevisjonen 

Navn Tittel 
Åpnings-

møte 
Intervju 

Slutt-
møte 

Helge Soldal Kst rådmann X X X 

Sørum 
Deltakerliste.pdf

L = Ledsager i henhold til NS-EN ISO/IEC 17021:2011 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 47 899 023 48 250 000 47 358 002 262 256 933 264 270 000 255 361 519 

Avvik i kroner -350 977 541 021 -2 013 067 6 895 414 

Avvik i prosent -0,7 % 1,1 % -0,8 % 2,7 % 

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

Skatteinngang 32 468 502 33 100 000 30 934 269 178 203 894 181 236 000 172 631 068 

Avvik i kroner -631 498 1 534 233 -3 032 106 5 572 826 

Avvik i prosent -1,9 % 5,0 % -1,7 % 3,2 % 

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

Skatteinngang 68 041 082 67 500 000 66 787 192 371 626 147 369 651 000 356 327 597 

Avvik i kroner 541 082 1 253 890 1 975 147 15 298 550 

Avvik i prosent 0,8 % 1,9 % 0,5 % 4,3 % 

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

Skatteinngang 154 346 869 150 300 000 153 025 399 828 994 571 823 100 000 813 426 157 

Avvik i kroner 4 046 869 1 321 470 5 894 571 15 568 414 

Avvik i prosent 2,7 % 0,9 % 0,7 % 1,9 % 

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

Skatteinngang 46 062 068 47 000 000 45 219 499 263 329 942 262 133 000 249 958 006 

Avvik i kroner -937 932 842 569 1 196 942 13 371 936 

Avvik i prosent -2,0 % 1,9 % 0,5 % 5,3 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt Ikke oppdatert 

Gebyr inkasso 20 140 175 847 204 166 - 28 319 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 667 12 180 110 

Hittil i år 1264 15 043 317 753 11 199 897 71 % 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

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

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 97,5 100,0 93,2 99,9 97,8 

0228 Rælingen 96,3 99,8 91,8 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 97,9 99,9 91,1 99,8 98,7 

0226 Sørum 98,2 99,7 92,6 99,4 98,5 

0233 Nittedal 97,8 99,9 93,6 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 97,7 % 99,9 % 92,1 % 99,7 % 98,8 % 

0229 Enebakk 93,9 99,9 87,4 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 95,9 99,9 89,6 99,9 99,7 

0235 Ullensaker 97,6 99,9 89,8 99,8 99,3 

Utskrevet Fet 74 210 750 239 179 465 36 902 995 120 398 013 7 681 445 

Innbetalt 72 326 967 239 110 543 34 404 883 120 310 555 7 511 672 

Mål i kroner 73 171 800 238 940 286 34 319 785 120 036 819 7 566 223 

Kr igjen til målet 844 833 -170 257 -85 098 -273 736 54 551 

Ubetalte krav 1 883 783 68 922 2 497 404 87 458 169 773 

I Konkursbo 43 250 20 492 580 879 12 501 200 

Aktiv restanse 1 840 533 48 410 1 873 511 74 798 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 678 361 54 829 432 133 243 833 9 622 248 

Innbetalt 71 441 365 265 039 246 50 353 665 132 706 737 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 412 683 50 991 372 132 844 102 9 477 914 

Kr igjen til målet 1 726 727 373 437 637 707 137 365 -95 050 

Ubetalte krav 2 765 625 639 115 4 475 767 537 096 49 284 

I Konkursbo 86 003 596 190 144 277 401 402 194 

Aktiv restanse 2 679 622 42 847 4 331 059 135 251 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 214 226 3 251 054 244 170 525 342 1 542 453 491 115 973 634 

Innbetalt 221 535 502 3 248 166 411 155 423 177 1 538 783 128 114 417 330 

Mål i kroner 223 047 227 3 247 803 190 158 588 568 1 537 826 131 114 234 029 

Kr igjen til målet 1 511 725 -363 221 3 165 391 -956 997 -183 301 

Ubetalte krav 4 678 724 2 887 833 15 102 165 3 670 363 1 556 304 

I Konkursbo 310 386 1 368 145 505 779 2 054 373 971 480 

Aktiv restanse 4 368 314 1 422 567 14 423 989 1 408 894 557 616 

Utskrevet Sørum 94 224 975 514 324 526 56 732 213 259 661 739 27 449 936 

Innbetalt 92 541 106 512 763 555 52 505 537 258 213 177 27 046 852 

Mål i kroner 92 905 825 513 810 201 52 760 958 258 882 754 27 038 187 

Kr igjen til målet 364 719 1 046 646 255 421 669 577 -8 665 

Ubetalte krav 1 683 869 1 560 971 4 226 676 1 448 562 403 084 

I Konkursbo 6 300 1 368 145 0 988 322 161 058 

Aktiv restanse 1 677 541 191 760 4 211 485 386 214 21 346 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 857 396 69 069 995 469 861 703 39 171 634 

Innbetalt 118 288 544 958 043 287 64 635 751 468 830 936 38 944 777 

Mål i kroner 119 292 746 957 898 539 64 235 095 468 452 118 38 584 059 

Kr igjen til målet 1 004 202 -144 748 -400 656 -378 818 -360 718 

Ubetalte krav 2 698 014 814 109 4 434 244 1 030 767 226 857 

I Konkursbo 5 605 000 636 471 279 570 641 199 18 173 

Aktiv restanse 2 137 502 175 339 4 099 023 361 108 207 226 

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

Besøksadresse: Sentralbord: www.sorum.kommune.no 

Rådhuset - Kuskerudvegen 11, 
1920 SØRUMSAND 

63 86  90 00 

Postadresse: Faksnr.: E-post: 
Postboks 113, 1921 Sørumsand postmottak@sorum.kommune.no 

Fakturaadresse Direkte innvalg: Org nr.: 
PB 3, 1921 Sørumsand +47 63 86 98 71 

Romerike Revisjon IKS 
Ringvn. 4 

2050 Jessheim 

Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 
19.06.2014 14/01050-10 Stein Kristian 

Andersen 

Oppsummeringsbrev Sørum kommune - regnskap 2013 

Vi viser til revisjonens brev av 16. juni 2014, med svarfrist 4. juli. 

Vi oppfatter innholdet i brevet som positivt med påpeking av få forhold som krever ytterligere 
forbedring. 

Regnskapet/Årsberetningen 
Vi er glade for at de økonomiske sammenhengene omsider er avstembare, dog med et 
forklarbart avvik og at revisjonen ikke har bemerkninger til kommunens årsberetning. 

Investeringsregnskapet 
Ingen kommentarer. 

Kundefordringer 
Vi kan bekrefte at det gode arbeidet med kundefordringer blir videreført også i 2014, og at 
ytterligere opprydninger foretas fortløpende. 

Pensjon 
Som revisjonen påpeker er all inntrukket pensjon og premiefond benyttet i 2013 og balansen 
viser nå kr 0 pr 31.12.2013. 

Art 23010 Pensjonsforpliktelser viser, som revisjonen påpeker, kr 3.388.626 for mye. Ved 
undersøkelse viser det seg at dette beror på en feil som har oppstått på et tidligere år. 
Forholdet blir selvfølgelig korrigert ved regnskapsavleggelsen for 2014. 

Fond 
Vi har i 2014 lagt opp til å foreta hyppigere og mer omfattende budsjettjusteringer enn det 
som tidligere har vært praksis. I denne forbindelse vil også bruk/tilførsel av fond bli 
budsjettjustert. 
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I forbindelse med at årsbudsjettet for 2014 er saldert med betydelig bruk av 
disposisjonsfond, er det planlagt en sak til politisk behandling hvor alle disposisjonsfond vil 
bli vurdert med henblikk på å benytte disse ved regnskapsavslutningen. 

Leverandørgjeld 
Vi kan bekrefte at ytterligere gjennomgang av reskontro vil bli foretatt, at arbeidet med 
avklaring av åpne poster fortsetter og at kreditnotaer følges opp. 

Andre forhold 
Sosial lån: Her er det lagt opp til riktig registrering av utlån og innbetalinger i driftsregnskapet 
og forholdet vil bli fulgt opp. 
Periodiseringsbilag: Nulling av konto 15715 og 29913 er i ferd med å avsluttes. 
Finansforskriften: Det rapporteres i hht finansforskriften ved tertialrapporteringen og ved 
årsrapporteringen. 

Med hilsen 

Helga Soldal    Stein Kristian Andersen 
Kst. Rådmann  Økonomisjef 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 



Sørum Kommune 
Sørum Kommunalteknikk KF 

Besøksadresse: Sentralbord: www.sorum.kommune.no 

Sørumsandvegen 77, 1920 
SØRUMSAND 

63 86  90 00 

Postadresse: Faksnr.: E-post: 
Postboks 113, 1921 Sørumsand postmottak@sorum.kommune.no 

Fakturaadresse Direkte innvalg: Org nr.: 
PB 3, 1921 Sørumsand +47 63 86 99 43 

Romerike Revisjon IKS 
Ringveien 4 
2050 JESSHEIM 

Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 
04.07.2014 14/01173-7 Morgan Lervaag 

Tilbakemelding på oppsummeringsbrev Sørum kommunalteknikk 
KF regnskap 2013 

Viser til deres brev av 13.06.14, og vil nedenfor gi tilbakemeldinger på forhold som er under 
arbeid eller vil bli vurdert gjennomført. 

Årsmeldingen: 

Foretaket vil se nærmere på hvorvidt vi orienterer om intern kontroll i tråd med lovens 
intensjon. Dersom det er nødvendig med endringer, vil det bli ivaretatt. 

Selvkost: 
Foretaket tar til etterretning at inntekter på art 3014; Kontroll- og behandlingsgebyr skal 
faktureres uten mva., da det representerer kommunal myndighetsutøvelse og ikke salg av 
varer og tjenester. Praksis endres fra og med juli 2014, mens gebyrregulativet endres i 
virksomhetsplanen for 2015. 

Når det gjelder kontingenter til vannsamarbeidsområder så vil SKT KF ta til etterretning at 
dette ikke skal belastes selvkostområdet, men dekkes fullt ut av kommunen. En dialog med 
kommunen er da nødvendig for hvordan vi praktisk løser dette, enten gjennom at kommunen 
betaler og belaster dette i sitt regnskap, eller at de gir oss midler til å dekke dette utenfor 
selvkostområdet. 

SKT KF vil vurdere om kostnader til vassdragsovervåkning, og eventuelt hvilke av disse 
kostnadene, som skal under selvkost eller ikke i løpet av 2014. 

Investeringsregnskapet: 

Det er påpekt at investeringsregnskapet ikke fremstår helt i tråd med bestemmelser om 
budsjettering og regnskapsføring av investeringsregnskapet. I kommunens regnskap er 
dette omtalt i note 13, hvor man blant annet sier «presiseringen er hensyntatt i kommunens 
og foretakenes budsjetter for 2014, og må spesielt vektlegges i kommende økonomiplaner». 
« Både for kommunen og foretakene er det ved regnskapsavslutningen for 2013 lagd egne 
noter som viser gjenstående pr. 31.12.2013 på igangsatte investeringsprosjekter. Det legges 
opp til at kommunestyret ved fastsettelsen av regnskapet også vedtar en justering av 
investeringsbudsjettene for foretakene i 2014». 
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Revisjon fremholder at tilsvarende/samme kommentar også gjerne kunne vært nevnt i SKT 
KF sine noter.  

SKT KF, har i samråd med kommunens økonomisjef ifbm. årsmeldingen, skrevet i 
årsmeldingens note 11 under oversikten over investeringene at «Gjenstående på 
kostnadsramme og finansiering overføres og vedtas som tilleggsbevilgning for 2014». 
Denne teksten var ment å dekke det revisjon påpeker.  

Dersom ikke dette er dekkende vil SKT KF, i samråd med økonomisjef, se på hvordan vi 
skal omformulere dette i årsmeldingen for 2014.  

Leverandørgjeld: 
Det fremholdes at leverandørreskontroen må gjennomgås for å avdekke større kreditnotaer 
SKT KF har til gode. Oppgaven med å lage en slik oversikt ble sendt kommunen ved 
økonomi den 9. september 2013. SKT KF vil  fortsette å legge trykk på og følge opp dette 
overfor økonomi i 2014. 
. 
Andre forhold: 

Det påpekes at periodiseringsbilag for årsoppgjør (konto 15715 og 29915) pr juni 2013 ennå 
ikke «nullet» ut.  

De avsetningene SKT KF selv utførte i forbindelse med årsregnskapet 2013 er pr. juni 2014 
reversert i sin helhet, mens noen av de avsetningene som økonomi har utført fortsatt ikke er 
reversert. Her vil SKT KF be økonomi om å reversere avsetninger de har gjort. På konto 
15715 dreier det seg om 9 poster som til sammen utgjør gjenstående saldo på kr 
193 095,39. På konto 29915 er 7 poster identifisert som til sammen utgjør gjenstående saldo 
på kr -13 369,95. 

Vi håper svarene ovenfor gir en informativ tilbakemelding på deres brev datert 13. juni.2014. 

Med vennlig hilsen, 
Morgan Lervaag 
Daglig leder 
Sørum kommunalteknikk KF 

Med hilsen 

Morgan Lervaag 
Daglig leder 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.14 01/2014 Orientering ved rådmannen. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge

opp rapportens funn og anbefalinger.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 



28.1.14 03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Kommunestyret 


28.1.14 04/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte den 18.3.14. 


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


28.1.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte for å be 

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

blant annet til artikkel i Romerikes Blad 21. januar 2014 som 

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/14 til

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

2. Revisjonen bes å legge frem resultatet av sin undersøkelse i

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

ØRR Legges frem 

6.5.14 


18.3.14 09/2014 Felles innledning ved Østre 

Romerike revisjonsdistrikt for 

selskapskontrollene i 

Romerike Krisesenter, ROAF 

og Norasonde. 

1. Kontrollutvalget påpeker at KS anbefalinger for god

eierstyring sier at eierskapsmeldinger bør gjennomgås

årlig. Kontrollutvalget henstiller til Sørum kommune å

gjennomgå eierskapsmeldinger minimum hvert andre år.

2. Kontrollutvalget påpeker at i forhold til Romerike

Krisesenter IKS er gjeldene eiermelding foreldet i forhold

til nåværende organisasjonsform.

3. Kontrollutvalget reagerer på at så få av

eierrepresentantene svarte på revisjonens henvendelse om

å få informasjon og en redegjørelse for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

1. Eierskapsmeldinger gjennomgås minst hvert andre år.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter om å

besvare henvendelser fra revisjonen i forbindelse med

eierskapskontroller i fremtiden.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 10/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering av et

eventuelt eierforum i Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 

forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

18.3.14 11/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefaling om at det

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike Avfallsforedling

IKS for å bidra til økt kunnskap og engasjement blant

representantskapsmedlemmene.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 12/2014 Eierskapskontroll i Norasonde 

AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

eierrepresentantene i NORASONDE AS for å

bidra til økt kunnskap og engasjement blant

eierrepresentantene.

 det må utarbeides eierstrategi for NORASONDE

AS.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 13/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2014: 

 Skåningsrud skole (10.6.14)


18.3.14 14/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.3.14 15/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.3.14 16/2014 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 6.5.2014, kl. 14.00 (årsregnskapet 2013). 


6.5.14 17/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til økonomi- og administrasjonsutvalget. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 18/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum eiendomsselskap KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 19/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 20/2014 Revisjonen legger frem en 

forundersøkelse i forbindelse 

med KU-sak 08/2014 - 

Strakstiltak på Sørum 

kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å levere en rapport til 

kontrollutvalget i september møtet 2014. 

Romerike 

Revisjon 

Behandles i 

september møtet. 


6.5.14 21/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


6.5.14 22/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


6.5.14 23/2014 Eventuelt. 


19.6.14 24/2014 Virksomhetsbesøk til 

Skåningsrud skole og 

ressurssenter. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

19.6.14 25/2014 Orientering om Krogstad 

Miljøpark. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


19.6.14 26/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


19.6.14 27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

– Introduksjonsordning for

flyktninger. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og er tilfreds med at 

kommunens innretning av introduksjonsprogrammet er innenfor 

lovens rammer og at programmet oppfyller minstekravene i 

regelverket i store trekk. 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp påpekte

forbedringspunkter i rapporten slik at tjenestene på alle

punkter er i tråd med regelverket:

o Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak

som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller

alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig

kravet til fulltidsprogram og større grad av

yrkesretting av programmet for den enkelte

deltager.

o Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og

forankres i samarbeidsavtaler eller lignende.

Særlig må flyktningetjenestens ansvar for

programmet som helhet tydeliggjøres og

forankres godt i hele organisasjonen.

o Generelt bør det jobbes mer systematisk og på

tvers av enheter når det gjelder mål- og

resultatstyring i introduksjonsprogrammet.

Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre

styringsinformasjon fra voksenopplæringen,

særlig viktig er det å ha kjennskap til resultater

av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

gruppe. 

o Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde

mye informasjon om innholdet i flyktningenes

introduksjonsprogram. Kommunen bør se på

hvordan dette kan systematiseres og i større grad

brukes som styringsinformasjon i

introduksjonsprogrammet.

19.6.14 28/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


19.6.14 29/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


19.6.14 30/2014 Eventuelt. 1. I forbindelse med skriftlig henvendelse til kontrollutvalget

så ber kontrollutvalget om en orientering på forhold

vedrørende leieavtalen og oppussing av lokalene.

Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen og daglig leder

for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF i sitt neste

møte for en redegjørelse.

2. Kontrollutvalget tar saken til orientering og vurderer det

slik at representanter ikke må være til stede under hele

saken for å kunne avgi stemme, og at møteleder må gi

tillatelse før et medlem kan forlate salen fra møtet er satt

og til møtets slutt.

Sekretær vil 

innkalle daglig 

leder i SKE. 



2.9.14 31/2014 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 26.8.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
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Tilsyn med forvaltningen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett

til medlemmene).

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal).

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og

anmeldelser.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann.

 Rapporteringer fra rådmannen:

o Økonomisk situasjon.

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt

møte).

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av

disse.

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling

 Oppfølging av KS-saker.

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold

skole.

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014 (utsatt til 18.3.14).

18.3.14  Sak om virksomhetsbesøk i 2014.

6.5.14  Revisjonen legger frem forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014 -

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

19.6.14  Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole.

 Orientering om Krogstad Miljøpark v/daglig leder.

 Orientering fra daglig leder, Nina Neset, i Romerike Revisjon IKS.

2.9.14  Henvendelse til kontrollutvalget fra Sørum KRF (leieavtale i Bankgården).

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Sørum KRF (innkalling av vara til styret i SKE

KF).

 Revisjonen legger frem en forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014 -

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

4.11.14  

2.12.14 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte  Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

2.12.14  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Flyktninger

2.9.14  Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2015. 

4.11.14  Oppfølging av KU sak 02/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Sykefraværsarbeid i

Sørum kommune

2.12.14  Oppfølging av KU sak 27/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet –

Introduksjonsordning for flyktninger (1 halvår 2015).

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14  

18.3.14  Behandle selskapskontroll:

o Selskapskontroll – ROAF

o Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

o Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2015.

 Bestille selskapskontroller.

2.12.14  

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Sørum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet for 2014 - 2015.

4.11.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014.

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

2.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.11.14  

2.12.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.

2.12.14  

3
 http://www.nkrf.no 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

39/2014 Eventuelt. 2.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 4.11.2014, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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