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40/2014 Orientering ved rådmannen. 4.11.14 
 

Saksbehandler 
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Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med nytilsatt rådmann i Sørum kommune har kontrollutvalget invitert rådmannen til 

sitt møte for å hilse på.      

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
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Sykefraværsarbeid i Sørum kommune.  

4.11.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Tilbakemelding fra rådmannens vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 

sykefraværsarbeid i Sørum kommune med vedlegg 

 

 

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytting til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kommunestyret behandlet 19. mars 2014 sak 28/14 - forvaltningsrevisjonsrapport – 

sykefraværsarbeid i Sørum kommune hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene 

er fulgt opp 2. halvår 2014. 

4. Kommunestyret sender forvaltningsrevisjonsrapporten om sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune til økonomi- og administrasjonsutvalget, og ber om at rapporten legges til grunn i 

det videre arbeidet. 

  

 

Revisjonens konklusjon og anbefalinger i rapporten var følgende: 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det som kommer fram i rapporten, har revisjonen konkludert slik: 

 Arbeidet med å redusere sykefraværet er i mindre til middels grad forankret og implementert 

i Sørum kommune. 

 Personallederne følger i det store og hele opp sykmeldte i henhold til de definerte 

retningslinjene i Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen med eksterne aktører i 

sykefraværsarbeidet peker gjennomgangen på muligheter for forbedring. 

 Personallederne opplever i middels grad forebyggingstiltakene som gode. Videre opplever 

personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad evalueres, men i liten grad på en 

systematisk måte. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 

 Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret og 

implementert i organisasjonen. 

 Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med eksterne aktører. 

 Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene skal oppleves 

som gode. 

 Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av forebyggingstiltakene i 

sykefraværsarbeidet. 

 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig tilbakemelding om hvordan administrasjonen 

har fulgt opp/gjennomført overnevnte vedtak. Rådmannens tilbakemelding er vedlagt saken. 

Tertialrapport for nærværsprosjektet 1. og 2. tertial, kompetansetiltak i regi av nærværsprosjektet og 

rådmannens høringsuttalelse er vedlagt tilbakemeldingen. 

Et stort arbeid er satt i gang fra administrasjonen for å følge opp forvaltningsrevisjonen. Arbeidet 

med nærvær og sykefravær er et kontinuerlig arbeid. Kontrollutvalget bør følge arbeidet videre for å 

vurdere effekten av igangsatte tiltak over tid. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

sykefraværsarbeid i Sørum kommune til foreløpig etterretning. 

2. Kontrollutvalget vil følge opp effekten av igangsatte tiltak og innkalle rådmannen til en 

orientering høsten 2015.  
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INNLEDNING 

I brev fra kontrollutvalget datert 14.10.14 etterspørres det en skriftlig rapport fra rådmannen 

vedrørende oppfølging av vedtak fra forvaltningsrevisjonens rapport om sykefraværsarbeidet i Sørum 

kommune. Revisjonsrapporten ble behandlet i kommunestyret 19.3.14 (sak 28/14). Følgende vedtak 

ble fattet: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.
4. Kommunestyret sender forvaltningsrevisjonsrapporten om sykefraværsarbeid i Sørum kommune

til økonomi- og administrasjonsutvalget, og ber om at rapporten legges til grunn i det videre
arbeidet.

Revisjonens konklusjon var følgende: 

 Personallederne følger i det store og hele opp sykmeldte i henhold til de definerte retningslinjene i
Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen med eksterne aktører i sykefraværsarbeidet
peker gjennomgangen på muligheter for forbedring.

 Personallederne opplever i middels grad forebyggingstiltakene som gode. Videre opplever
personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad evalueres, men i liten grad på en
systematisk måte.

Revisjonens anbefalinger var følgende: 

1. Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret og implementert
i organisasjonen.

2. Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med eksterne aktører.
3. Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene skal oppleves som

gode.
4. Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av forebyggingstiltakene i

sykefraværsarbeidet.
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ANBEFALING 1 

Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret og implementert i 

organisasjonen. 

BAKGRUNN 

Revisjonsrapporten påpeker at det i større grad kan implementeres en felles praksis knyttet til 

sykefraværsarbeid, og at det er behov for økt læring og deling av kompetanse på tvers av 

virksomhetene. At personalledere får økt sin kompetanse innenfor sykefraværsarbeid, løftes fram 

som en av de viktigste forutsetningene for å få implementert en felles praksis. Dette gjelder i særlig 

grad kommunens enhetsledere. Det påpekes også at kommunen i for liten grad har drevet 

systematisk arbeid for å forebygge og redusere sykefraværet. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Videreføring og opptrapping av Nærværsprosjektet

Et av de viktigste tiltakene for å sikre systematisk arbeid rettet mot forebygging og reduksjon av 

sykefraværet, har vært videreføring og opptrapping av kommunens Nærværsprosjekt. Da revisjonen 

hadde sin gjennomgang, var prosjektet i oppstartsfasen. I dag er det 16 deltakervirksomheter, som er 

utvalgt på grunn av særlig høyt sykefravær over tid. Hver virksomhet har en arbeidsgruppe 

bestående av leder, tillitsvalgt, verneombud og ansattrepresentant, som skal sikre lokal forankring og 

forpliktelse til arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet. Leder fra alle arbeidsgruppene 

samles i månedlige møter med prosjektleder, hvor det primære målet er å dele erfaringer, 

kompetanse og ideer med hverandre. Prosjektleder har månedlige møter med prosjektstyret og 

tertialvis rapportering til rådmannens ledergruppe. I april ble det informert om status i prosjektet på 

SAM-møte (uformelt samarbeidsmøte mellom rådmann, HR-sjef og hovedtillitsvalgte). Arbeidet i 

prosjektet er også forankret i kommunens trepartsverksted (uformell samarbeidsarena for politikere, 

administrasjon og hovedtillitsvalgte), hvor det er gjennomført fire møter i perioden mars til 

september. Disse møtene har i sin helhet hatt sykefraværsarbeidet som tema.  Arbeidsmiljøutvalget 

(AMU) fikk i juni informasjon om status i prosjektet for 1. tertial 2014. I Lederforum (samling for alle 

virksomhetsledere) har prosjektleder deltatt på to møter i perioden juni til august. Her er det blant 

annet blitt orientert om opprettelsen av Avklaringsutvalget for sykemeldte og inngåelse av kontrakt 

med Oslo jordmor og kvinnesenter. Tertialrapporten for 2.tertial var referatsak i økonomi- og 

administrasjonsutvalget (ØA) i oktober. Se vedlagte tertialrapporter for nærmere informasjon om 

rapportering fra prosjektet. 

2. Kompetansetiltak rettet mot ledere med personalansvar

På bakgrunn av blant annet revisjonsrapporten, har det blitt gjennomført omfattende 

kompetansetiltak rettet mot ledere (i særlig grad enhetsledere) innenfor temaer knyttet til 

personalledelse og oppfølging av ansatte. I regi av Nærværsprosjektet er det arrangert kurs i utvikling 

av helsefremmende arbeidsplasser, oppfølging av ansatte med psykiske plager, håndtering av 

mangfold på arbeidsplassen, oppfølging av gravide arbeidstakere, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 

og styringsrett, plikter og rettigheter for langtidssykemeldte, og gjennomføring av 

oppfølgingssamtaler (se vedlagt oversikt over kompetansetiltak 2013-2014). I tillegg er det arrangert 
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månedlig lederopplæring i regi av Personalteamet ved Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen 

(OTU), med fokus på relevante verktøy, systemer og rutiner, samt lov- og avtaleverk, for ledere med 

personalansvar.  

I perioden november 2012 til februar 2014 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram for alle 

virksomhetslederne. Sykefraværsoppfølging var ikke hovedfokus i programmet, men tema som 

relasjonsledelse, kommunikasjon og påvirkning, organisasjonskultur, og samhandling skulle styrke 

lederne i lederrollen og bidra til for eksempel trygg gjennomføring av nærværsarbeid. I rådmannens 

høringsuttalelse til revisjonsrapporten ble det foreslått å igangsette tilsvarende program for 

enhetslederne. Dette er stoppet politisk.  

3. Revisjon av kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Det er foretatt en omfattende revisjon av kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte. 

Dette innebærer blant annet etablering av Avklaringsutvalget for sykemeldte som et fast 

oppfølgingspunkt for alle langvarige sykefraværstilfeller. Her får nærmeste leder bistand fra 

Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen, lokalt NAV-kontor, hovedtillitsvalgt og andre aktuelle 

parter (f.eks. fastlege, bedriftshelsetjenesten) for å sikre raskest mulig avklaring av saken. Samtidig er 

det gjort endringer i permisjonsbestemmelsene for langtidssykemeldte, som skal hindre at 

arbeidstakere blir gående i langvarige permisjoner som medfører passivitet og mangel på reell 

oppfølging av saken (sak 132/14 i ØA). I tillegg er retningslinjene oppdatert i henhold til ny nasjonal 

IA-avtale og tilhørende lovendringer knyttet til sykefraværsoppfølging som trådte i kraft 1.7.14 

(folketrygdloven og arbeidsmiljøloven). 

4. Gjennomgang av myndighetsstruktur og formalisering av videredelegert personalansvar

I rådmannens høringsuttalelse til revisjonsrapporten ble gjennomgang av myndighetsstruktur og 

formalisering av videredelegert personalansvar (iht. administrativt videredelegeringsreglement) 

fremsatt som et av de planlagte tiltakene på bakgrunn av revisjonsrapporten. Formalisering av 

personalansvar i form av standard delegeringsavtale for enhetsledere har blitt utarbeidet for en stor 

andel av de aktuelle lederne, men det det er fortsatt enhetsledere som ikke har inngått en slik avtale 

med sin virksomhetsleder. Dette er fulgt opp ved å innarbeide videredelegeringsreglementet som et 

fast tema på lederopplæring i regi av Personalteamet v/Organisasjon og 

tjenesteutviklingsavdelingen, samt ved informasjon til virksomhetsledere på Lederforum-samlinger. I 

høringssvaret ble det også planlagt en gjennomgang av hvor mange ansatte det er forsvarlig at den 

enkelte leder har personalansvar for, men det utgangspunkt at alle ansatte skal sikres god 

personaloppfølging. Slik gjennomgang er ikke gjennomført per dags dato. 

5. Overordnede systemer og strukturer knyttet til helse, miljø og sikkerhet

Sørum kommune har fem kvalitetsprosesser som omhandler helse, miljø og sikkerhet i sitt 

Kvalitetssystem, hvor beskrivelser av formål, ansvarfordeling, myndighet, rutiner og nødvendig 

skjematikk inngår. I tillegg foreligger det en egen kvalitetsprosess knyttet til oppfølging av 

sykefravær, hvor man finner kommunens vedtatte retningslinjer som alle personalledere er forpliktet 
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til å følge (se punkt 3 om nylig revisjon). Kommunen har en vernetjeneste med en administrativ 

verneleder, samt et hovedverneombud som er valgt iht. forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning. Verneombudene har hatt en aktiv rolle i arbeidsgruppene i Nærværsprosjektet. 

Kommunen har også et arbeidsmiljøutvalg (AMU) med oppgaver i samsvar med Arbeidsmiljøloven § 

7-2. AMU mottar tertialvise og årlige rapporteringer knyttet til både sykefravær, 

pensjoneringsmønster, utvikling i antall uføretrygdede, forekomst av yrkesskader og ulykker, og 

tilfeller av vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere.  Det rapporteres månedlig på 

sykefraværsnivået, med både detaljert oversikt over den enkelte virksomhet/enhet og over utvikling 

innenfor det enkelte tjenesteområde og kommunen som helhet. 

ANBEFALING 2 

Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med eksterne aktører. 

BAKGRUNN 

Revisjonsrapporten beskriver et forbedringspotensiale når det gjelder kommunikasjonen med 

eksterne aktører i sykefraværsarbeidet. Dette gjaldt særlig samarbeidet med NAV Sørum i 

forbindelse med enkeltsaker. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Samarbeid med NAV lokalt

Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen arrangerte et møte med NAV Sørum 9.5.14 for å drøfte 
hensiktsmessige samarbeidsrutiner i det videre sykefraværsarbeidet. NAV Sørum uttrykte ønske om 
et tettere samarbeid med Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen og virksomhetene i Sørum 
kommune i enkeltsaker. På bakgrunn av dette ble det enighet om at saksbehandler fra lokalt NAV-
kontor skal være en fast representant i det nyopprettede «Avklaringsutvalget for sykemeldte». 
Utvalget hadde oppstart 5.6.14, og har p.t. gjennomført 10 møter og behandlet 23 saker. Ledere som 
har vært i utvalget gir tilbakemeldinger om at dette er en viktig støtte som bidrar til en raskere 
avklaring av langvarige saker. Begge parter vurderer det som at samarbeidet nå fungerer godt. 

2. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Akershus

Sørum kommune inngikk ny IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter Akershus den 6.6.14. Ved å 
forplikte seg til IA-avtalens målsettinger og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, får kommunen 
rettigheter som er forbeholdt IA-virksomheter. Dette innebærer blant annet: 

• Egen IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter som bistår med både råd og veiledning, samt
aktiv deltakelse i oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid

• Tilretteleggingstilskudd fra NAV
• Honorar til bedriftshelsetjenesten
• Utvidet bruk av egenmelding
• Tilbud om kurs og kompetansetiltak for ledere og medarbeidere
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3. Samarbeid med kommunelegen/førstelinjetjenesten

I regi av Nærværsprosjektet er det gjennomført møte med kommunelegen 9.5.14, for å drøfte 
hvordan samarbeidet med kommunens leger, fysioterapeuter og forebyggende virksomheter kan 
styrkes. Alle kommunale leger har mottatt informasjonsskriv om kommunens retningslinjer for 
oppfølging av gravide medarbeidere.  

4. Samarbeid med Oslo jordmor og kvinnesenter

Som et forebyggende tiltak på bakgrunn av høyt sykefravær hos gravide arbeidstakere, er det 
gjennom Nærværsprosjektet inngått avtale med Oslo jordmor og kvinnesenter om tre obligatoriske 
samtaler med jordmor for gravide arbeidstakere. Hensikten er å sikre en god oppfølging av gravide 
arbeidstakere, og skape et trygt og godt arbeidsmiljø for den gravide og barnet i magen. 

5. Samarbeid med Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Samarbeidet mellom Nærværsprosjektet og Kommunal landspensjonskasse er videreført. 
Utgangspunktet for samarbeidet har vært Sørum kommunes søknad om økonomisk støtte, som ble 
innvilget i 2013 med kr. 200 000,- i prosjektstøtte. Midlene er blant annet benyttet til lederopplæring 
og innleie av jordmor. Kommunal landspensjonskasse mottar rapportering fra prosjektarbeidet og 
har deltatt på møter med prosjektgruppen. 

6. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten møter fast i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og foretar lovpålagte 

helseundersøkelser i kommunens virksomheter. Utover dette benyttes BHT av virksomhetene ved 

behov, blant annet til arbeidsplassvurderinger, arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet og i 

forbindelse med lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter med sykemeldte arbeidstakere. 

ANBEFALING 3 

Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene skal oppleves som 

gode. 

BAKGRUNN 

Revisjonen konkluderer med at Sørum kommune i middels grad utarbeider gode, systematiske tiltak 

som virker forebyggende og reduserer sykefraværet. Sørum har et forbedringspotensiale når det 

gjelder å sikre at tiltakene som iverksettes faktisk treffer de utfordringene som eksisterer i den 

enkelte virksomhet. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Tiltak basert på statistikk og kartlegginger

En av de viktigste forutsetningene for at forebyggingstiltak skal kunne ha reell effekt på sykefraværet, 

er at tiltakene er tilpasset den faktiske situasjonen i den enkelte virksomhet. Erfaringene fra blant 

annet deltakervirksomhetene i Nærværsprosjektet, tilsier at det er stor forskjell på 

arbeidssituasjonene på tvers av Sørums virksomheter, og at det dermed er ulike faktorer som i spiller 

inn på forhold som trivsel, stress og sykefravær. I Nærværsprosjektet har det derfor blitt prioritert å 

gjennomføre lokale kartlegginger før man definerer tiltak, samt anvende arbeidsmiljøundersøkelser, 

sykefraværsstatistikk og risikovurderinger. Statistikk fra NAV viser at flertallet av sykemeldinger hos 
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ansatte i Sørum er relatert til muskel- og skjelettlidelser, psykiske plager eller graviditet. 

Hovedtyngden av iverksatte tiltak er derfor rettet inn mot disse gruppene. Dette varierer imidlertid 

fra virksomhet til virksomhet. For eksempel var belastningslidelser en av de hyppigste 

sykmeldingsårsakene innenfor Omsorg og velferd ved oppstarten av prosjektet, og tiltak knyttet til 

ergonomi, arbeidsplassvurderinger i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og kartlegging av behov 

for hjelpemidler har derfor vært prioritert. I enkelte virksomheter/enheter innenfor Utdanning og 

Bo- og avlastningstjenesten var imidlertid hovedandelen av sykemeldinger relatert til psykiske plager, 

og de har derfor hatt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i samarbeid med bedriftspsykolog i 

sine tiltaksplaner.  

2. Arbeidsmetodikk med vekt på lokal forankring og medvirkning

Revisjonsrapporten understreker viktigheten av at sykefraværsarbeidet, herunder arbeidet med å 

lage gode forebyggingstiltak, er implementert og forankret i organisasjonen for å kunne ha en effekt. 

Lokal involvering av relevante parter i den enkelte virksomhet har derfor vært en sentral del av 

arbeidsmetodikken i kommunens Nærværsprosjekt, og dette har blitt videreført for nye 

deltakervirksomheter i 2014 (se vedlagte tertialrapporter). Arbeidsgruppene i deltakervirksomhetene 

består av leder, tillitsvalgt, verneombud og ansattrepresentant, som sammen med de resterende 

ansatte i virksomheten har ansvar for kartlegginger, utarbeidelse av tiltaksplaner og rapportering til 

prosjektgruppen. Bred involvering av virksomheten øker sannsynligheten for at forebyggingstiltak 

treffer reelle utfordringer, samtidig som eierskapet til forebyggingsarbeidet og gjennomføring av 

tiltak sikres i større grad.  

3. Felles forebyggende tiltak

Det gjennomføres en rekke felles forebyggingstiltak på tvers av virksomhetene i Sørum kommune, og 

i etterkant av revisjonsrapporten har opplæring av personalledere blitt vektlagt for å øke 

nytteverdien av f.eks. den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen, årlige utviklingssamtaler med ansatte, 

kommunens avvikssystem som forbedringsverktøy og oppfølging av gravide arbeidstakere. I tillegg til 

kompetansetiltakene i regi av Nærværsprosjektet, er det i 2014 gjennomført obligatorisk 40-timers 

HMS-kurs for nye verneombud og ledere, samt månedlig lederopplæring i regi av Personalteamet 

v/Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen. Arbeidsmiljøundersøkelsen blir gjennomført i uke 5 

og 6 hvert år, og alle virksomheter utarbeider lokal HMS-plan innen 1. mai med målrettede tiltak 

basert på resultatene. I tillegg er alle personalledere pliktige til å gjennomføre utviklingssamtaler 

med alle sine ansatte, med fokus på trivsel, motivasjon, målsettinger og resultater. 88,7 % av alle 

ansatte oppgir å ha hatt utviklingssamtale med sin leder i løpet av de siste 12 månedene. I regi av 

Nærværsprosjektet er det utarbeidet nye rutiner for oppfølging av gravide arbeidstakere, som skal 

sikre tidlig oppføling og vurdering av tilretteleggingstiltak for å forebygge sykefravær hos denne 

gruppen. Behovet for fortsatt opplæring av ledere i gjennomføring og oppfølging av denne typen 

forebyggingstiltak anses imidlertid for å være kontinuerlig, og dette vil derfor være et prioritert 

område i kommunens kompetansetilbud overfor denne gruppen. 
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ANBEFALING 4 

Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av forebyggingstiltakene i 

sykefraværsarbeidet. 

BAKGRUNN 

Revisjonsrapporten påpeker at Sørum kommune liten grad evaluerer forebyggingstiltakene 
systematisk.  Dette gjelder blant annet evaluering av virksomhetenes HMS-planer. Manglende 
evaluering kan skape usikkert i forhold til om forebyggingstiltakene faktisk bidrar til å oppnå 
målsettingen om redusert sykefravær. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Sykefraværsarbeid som obligatorisk område i internrevisjon

Sørum kommune skal innen utgangen av 2014 ha innarbeidet sykefraværsarbeid som et område i 
kommunens internrevisjon. Dette for å sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av 
forebyggingstiltakene. Internrevisjonen for 2014 er forsinket og ikke gjennomført per dags dato, men 
sykefraværsarbeid vil innarbeides som revisjonsområdet så snart tidspunkt for neste revisjon er 
fastsatt. 

2. Systematisk evaluering av forebyggende tiltak i Nærværsprosjektet

Gjennom Nærværprosjektet har alle de 16 deltakervirksomhetene utarbeidet en lokal tiltaksplan. 
Personalet og arbeidsgruppen (bestående av leder, tillitsvalgt, verneombud og ansattrepresentant) 
har medvirket til utarbeidelse av planen. Systematisk oppfølging og evaluering av iverksatte tiltak og 
korrigerende tiltak har blitt foretatt fortløpende, gjennom jevnlige møter i arbeidsgruppene i den 
enkelte virksomhet. Leder fra alle arbeidsgruppene samles i månedlige møter med prosjektleder, 
hvor det rapporteres på status for tiltak og behov for eventuelle korrigeringer. Leder av 
arbeidsgruppen rapporterer status for tiltak og fremdrift til prosjektleder hvert tertial (se vedlagte 
rapporter for 1. og 2. tertial 2014).  

3. Sluttrapport i Nærværsprosjektet

Nærværsprosjektet avsluttes den 31.12.2014. Forslag til systematisk evaluering av 

forebyggingstiltakene i sykefraværsarbeidet vil omtales i sluttrapporten som skal foreligge den 

1.3.2015. 

VEDLEGGSOVERSIKT 

Vedlegg 1: Nærværsprosjektet, rapport for 1. tertial 2014 

Vedlegg 2: Nærværsprosjektet, rapport for 2. tertial 2014 

Vedlegg 3: Kompetansetiltak i regi av Nærværsprosjektet 2013-2014 

Vedlegg 4: Rådmannens høringsuttalelse 
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Innledning 

Rapporten gir en oversikt over aktivitet i perioden 01.01.14-30.04.14. I første tertial 2014 er 
prosjektorganiseringen i Nærværsprosjektet endret. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for 
prosjektet. I tråd med ny prosjektorganisering er det i tillegg opprettet et styre. Ordningen med styre 
gir rom for hyppigere møter, raskere beslutninger og fremdrift i prosjektet. Prosjektgruppen har fått 
et nytt medlem som tiltrer i juni.  

Det er 14 virksomheter/enheter som deltar i prosjektet, hvorav ti i pulje en, som hadde oppstart i 
januar 2013 og fire i pulje to som hadde oppstart i august 2013. Oversikten over 
deltakervirksomhetene/enhetene se figur 1. nedenfor «prosjektorganisering». Den enkelte 
virksomhet/ enhet som deltar i prosjektet har opprettet arbeidsgruppe, med følgende 
sammensetning; leder, tillitsvalgt og verneombud. Arbeidsgruppens oppgave er å ha jevnlige møter 
og jobbe aktivt med tiltakene som de har utarbeidet i deres virksomhet/enhet for å øke nærværet. 
Prosjektleder har månedlige møter med lederne puljene. Tema for møtene er stauts, utfordringer, 
fremdrift og erfaringsutveksling deltakervirksomhetene i mellom forhold til kloke grep for å øke 
nærværet. Arbeidsgruppene har deltatt på kurs i regi av Nærværsprosjektet.  

Prosjektorganisering 
Figur 1 

Styre  

 Kari Gaalaas

 Mona Nicolaysen Nestleder 

 Bård Gjestvang
 Ingvild H.H. Syversten 

 HR sjef prosjekteier 

 OTU seniorleverandør

 Kommunalsjef Omsorg og Velferd 
 seniorbruker

 Prosjektleder 

Prosjektgruppe 

 Wenche Mjønerud
 Gunn Langseth 

 Roy Olav Uhlen Hovedverneombud 

 Elin R. Myhre

 Ingvild H. H Syvertsen 

 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
 Virksomhetsleder Blaker aldersheim 

 Hovedverneombud 

 Fagkonsulent OTU Ny 

 Prosjektleder Nærværsprosjektet

Pulje 1 – Oppstart februar 2013  Leder av arbeidsgruppen  

 Idrettsparken barnehage 

 Nordli barnehage 
 Frogner skole 

 Sørum sykehjem 

 Blaker aldersheim 

 Hjemmebaserte tjenester 
 Botjenesten Bekkefaret 

 Botjenesten Heggelia 

 Botjenesten Sørvald 2 

 SKE eiendom renhold 

Rigmor Dahlsveen, Enhetsleder 
Lillian Nybråten, Virksomhetsleder 
Nina Oserud Bentzen, Avdelingsleder 
Trine Lise Trobe, Virksomhetsleder 
Maria Holmen, Enhetsleder 
Terje Solvik, Virksomhetsleder 
Lise – Helen Ingebrigtsen 
Anette Bergersen Ny 
Tonje N Lie (slutter i juni 14) 
Bente Hasle, Virksomhetsleder 
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Sykefraværsutviklingen på kommunenivå 
Tabell 1 viser at korttidsfraværet har gått ned og at langtidsfraværet har gått litt opp, siden oppstart 
av prosjektet. Pr 30. april 2014 er langtidsfraværet på 6,4 % og korttidsfraværet på  
2,3 %, sammenlignet med prosjektstart 30.april 2012 hvor korttidsfraværet var på 3 % og 
langtidsfraværet på 5,5 %. Det har vært en reduksjon på 0,7 prosentpoeng for korttidsfraværet og en 
økning 0,9 prosentpoeng for langtidsfraværet i overnevnte periode. Forebyggende arbeid og tidlig 
systematisk oppfølging er avgjørende for reduksjon i langtidsfraværet. Tilrettelegging for sykemeldte 
skal skje over en kort og avgrenset periode.  
 
Tabell 1 

% Prosjektstart           Effektmål  

  30.04.2012 31.12.2012 30.04.2013 31.12.2013 30.04.2014 31.12.2014 01.01.2015 

Gjennomsnittlig 
fravær  8,1  11,1  9,9  8,6 8,8   7,0 

Gj.snitt korttids 
fravær 3,0  3,6  2,5  2,6 2,3   2,5 

Gj.snitt langtids 
fravær 5,5  7,5  7,4  5,9 6,4   4,5 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM *pålitelig tall er ikke tilgjengelig før 10.mai 2014 

Kvartalsvis oversikt over sykefraværet i kommunal sektor og Sørum kommune 2012-2013 
Tabell 2 viser gjennomsnittsfraværet i Kommunal forvaltning i tidsrommet 2012-2013, sammenlignet 
sykefraværet i Sørum kommune i tilsvarende periode. Statistisk sentralbyrå (SSB) har p.t. ikke 
offentligjort tall for 1.kvartal 2014, det samme gjelder for NAV. Tallene fra de fire første kvartalene i 
2013 viser at Sørum kommune har hatt et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunal sektor, 
med unntak av 2.kvartal. I 2012 var fraværet i Sørum kommune lavere enn gjennomsnittsfraværet i 
kommunal sektor, med unntak av 4.kvartal.  
 
Tabell 2 

  2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K2 2013K3 2013K4 

Sørum kommune 8,7 7 6,1 9,4 10 9,1 6,7 8,1 8,5 

Kommunal 
forvaltning 

9 7,9 8,1 8,8 9,5 7,8 7,8 7,8 8,3 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM og Statistisk Sentralbyrå 

 

Prosjektgruppas rapport for eget arbeid 
Møter i prosjektgruppen 
Det er gjennomført tre møter i prosjektgruppen. I tillegg har prosjektmedlemmene deltatt på 
lederopplæring i ” Den nødvendige samtalen 23 og 24. april. 
 
Kompetansetiltak 
I første tertial har følgende kurs blitt gjennomført i regi av Nærværsprosjektet 

Pulje 2 Oppstart august 2013  

  
Frogner barnehage 

 Demensenheten Sørvald 

 Botjenesten Sørvald 1 

 Botjenesten Bekkedroga 

 Kari Mjønerud, Virksomhetsleder (slutter i 
juli 14) 

 Lene Braaten Kildal, Enhetsleder 

 Martine Lauritsen, Enhetsleder 

 Ellen Endsjø, Enhetsleder(slutter i juli 1) 
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for arbeidsgruppene i pulje en og to og enhetsledere/virksomhetsledere i Sørum kommune.  
 
 
Tabell 3 
Kurs  Dato Kursholder Målgruppe Antall deltaker 

Tilretteleggingsplikt og 
styringsrett 

10.februar 
 

Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
prosjektet 

Deltatt 34  
Påmeldte 37 

1 års sykemelding – Hva nå? 11.februar 
 

Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
prosjektet 

Deltatt 36  
Påmeldte 35 

«Sees i morgen» - Grunnkurs 
– kompetansepakke for 
arbeidslivet Psykisk helse 

4.april NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 2 
 
På grunn av få 
påmeldinger, fikk alle 
virksomhetsledere/ 
enhetsledere tilbud 
om å delta, ingen 
meldte seg på 
 
 

En arbeidsgruppe 
møtte ikke på 
grunn av drift 
(Frogner 
barnehage) 
Deltatt 15  
Påmeldte 16 
 
 

Mangfoldsarbeid – 
flerkulturelt arbeidsmiljø 

8.april NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 1 og 2 
 
På grunn av få 
påmeldinger, fikk alle 
virksomhetsledere/ 
enhetsledere tilbud 
om å delta, ingen 
meldte seg på 
 
 

En arbeidsgruppe 
møtte ikke på 
grunn av drift 
(Frogner)barnehag
e) 
Deltatt 14 
Påmeldte 16 

«Den nødvendige samtalen» 23. og 24. 
april 

Kondor (Tildelte midler 
fra Kommunal 
pensjonskasse har blitt 
benytter for å leie inn 
foreleser) 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
pulje 1 og 2. På 
grunn av få 
påmeldinger fikk 
virksomhetsledere 
som ikke deltar i 
prosjektet i oppgave 
å gi beskjed til sine 
enhetsledere om 
tilbudet. Ingen 
påmeldinger 

Deltok 9 
Påmeldte 12 
To som ikke kunne 
gå i fra på grunn 
av drift (meldte 
seg på neste kurs) 
20 og 21. mai 
En som var syk 
 

 
 

Oppgaver prosjektgruppen har skulle ha gjennomført 1.tertial 
 
Tabell 4 

Planlagte oppgaver/aktiviteter som er gjennomført i 
tertialet 

Spesifikasjon/merknad 
Kort beskrivelse av hvilken effekt 
oppgavene/aktivitetene har hatt  
(for interessentene i prosjektet)  

 Utarbeidet forslag til trening for alle ansatte 
 Utarbeidet nytt skjema for registrering av 

gravide arbeidstakere  

 Fremmet forslag til styre for innleie av 
jordmor 

 Kontaktet Oslo jordmor og kvinnesenter for 
møte 22.mai 

 Utarbeidet liste med dato for besøk av alle 
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verneombudene i Sørum kommunen  

 Samarbeidsmøte med NAV lokalt  

 Påbegynt arbeidet mandat i forhold til nytt 
tilretteleggingsutvalg «utvalg for avklaring 
av sykemeldte» 

 Gjennomført månedlige møter med leder av 
arbeidsgruppene i pulje en og to 

 Valgt tilbyder og gjennomført to dagers 
lederopplæring i « Den nødvendige 
samtalen (neste opplæring i mai) 

 Gjennomført opplæring for ledere og 
arbeidsgruppene i prosjektet; 

 Tilretteleggingsplikt og 
styringsrett 

 1 års sykemelding – Hva nå? 
 Sees i morgen» - Grunnkurs – 

kompetansepakke for arbeidslivet 
Psykisk helse 

 Mangfoldsarbeid – flerkulturelt 
arbeidsmiljø 

Oppgaver som ikke er gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Spesifikasjon/merknad 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  
(for interessentene i prosjektet) 

 
Utarbeide av kommunikasjonsplan 

  

Korrigerende tiltak som er iverksatt i tertialet Spesifikasjon/merknad 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha (for 
interessentene i prosjektet) 

 
Kommunikasjonsplan 
Gjennomføres i 2. tertial  

 
 

Invitere kommunikasjonsrådgiver. 
Christian Wangberg til møte innen 
medio juni for råd og innspill 

 

Økonomi  
I 2012 fikk Nærværsprosjektet økonomisk støtte på kr 200.000,-  fra Kommunal Landspensjonskasse 
KLP. Tabellen nedenfor viser hvor mye som er brukt av prosjektmidlene. Prosjektet kommet med 
forslag til styret om i forhold til at hele eller deler av gjenstående beløp, kan benyttes til å leie av 
jordmor. 
 
I Sørum kommune var det 33 gravide 3.tertial 2013 hvorav 73 % blant de gravide var sykemeldte i 
løpet av svangerskapet, dette samsvarer med sykefraværstall for gravide generelt. Forsker og 
overlege Signe Dørheim, ved Stavanger universitetssykehus, publiserte i fjor en undersøkelse som 
viser at 75 % av gravide kvinner blir sykmeldte deler eller hele svangerskapet. I første tertial er det 31 
gravide. 
 
Leder har ansvar og plikt til å tilrettelegge arbeidet for den gravide. Prosjekter som er gjennomført 
viser at god tilrettelegging og trekantsamtale mellom nærmeste leder, jordmor og den gravide på 
arbeidsplassen, holder den gravide lenger i jobb. Jordmor har kunnskap i forhold til å avklare risiko 
områder og gi konkrete råd om arbeidsoppgaver og dempe ubegrunnet engstelse og usikkerhet både 
blant gravide og ledere. Prosjektet tror at jordmor som besøker den enkelte virksomhet/enhet, kan 
bidra til å trygge ledere og den gravide og vil føre til en reduksjon i fraværet. Prosjektet har påbegynt 
arbeidet med oppdatering av eksiterende rutiner for oppfølging av gravide arbeidstakere. De skal 
ferdigstilles innen medio juni. 
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3. Arbeidsgruppenes rapporter 

 

Pulje 1 

 

Tabell 6 Sykefraværsutvikling i deltakervirksomhetene/enhetene 1.tertial  

 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM 

 

 

Virksomhet/enhet: Botjenesten Sørvald 2 
Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Tiltak som planlegges 
iverksatt i 2014: 

1. Turnusendring 
2. Omstrukturering av 

faglig arbeid 
3. Omorganisering av 

personalbase  
4.  Innkjøp av nytt 

kjøleskap + 
mikrobølgeovn 

5. Rekruttering: 
Enhetsleder har 
endret sin 
rekrutteringsprosess 
– tydeligere krav 
spek, involvert 
personalgr i større 

1. Turnus ble endret 20.0.1, 
og personalgruppa har gitt 
tilbakemelding på at de 
opplever at turnusen nå er 
mindre belastende 

2. Øke faglig kompetanse og 
myndiggjøre alle i 
personalgruppa. Sikre at 
faglig arbeid og utvikling 
blir ivaretatt, også når 
fagpersoner er sykemeldt. 
Kan føre til mindre 
belastning på de som er på 
jobb. Usikkert resultat så 
langt. 

3. Økt romfølelse. 
4. Er kjøpt inn. Personal 

Effekten er generelt vanskelig å 
vurdere. Enheten har per nå et 
stigende fravær igjen uten at det 
nødvendigvis kan relateres til 
jobbrelaterte ting. 

 
Tabell 5. Kostnadsoverslag 

 
 
Kostnader 

Lederopplæring « Den nødvendige samtalen»  
4 dager 

Kr 70 000 

Kurskostnader m.m Kr 20 000 
Til disposisjon Kr 110 000 

Virksomheter 1 tertial  
2012 

3 tertial 
2013 

     1.tertial 
2014 

  

 totalt 1-16 
dager  

>= 17 
dager 

totalt  1-16 
dager  

>= 17 
dager 

totalt  

Idrettsparken barneh 17,8 3,8 6,1 9,9 3 6,1 9,1 
Nordli barnehage 16,8 4,6 9,3 14 2,7 5,6 8,3 
Frogner skole - under 11 3,1 4,2 7,2 2,9 3,7 6,6 
Sørum sykehjem 15 4,1 10,5 14,6 2,4 9,3 11,7 
Blaker aldersheim  19,3 1,4 9,8 11,2 2,5 3,3 5,8 
Botjenesten Bekkefar 6,5 2,8 3,5 6,2 3,8 14,3 18,1 
Botjenesten Heggelia 14,5 4,3 11,6 15,8 4,8 26,3 31,1 
Botjenesten Sørvald 2            14,4 3,4 14,7 18,1 4,1 1,3 14,4 
Hjemmebaserte tjene 13 2,8 8,5 11,4 3,3 10,8 14,2 
SKE renhold 10,9 3,2 11,4 14,7 1,9 8,4 10,3 
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grad, endret 
intervjuguide, 
endret 
referanseguide, 
benytter 
skåringsskjema 

tilfreds med dette. 
5. Enhetsleder har positiv 

erfaring med dette, ført til 
et bedre/mer objektivt 
vurderingsgrunnlag.  

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

 
 
Pizzakveld for vikarer. 

Vikarer får ikke de samme godene 
ut av nærværsprosjektet som faste 
ansatte får. 

En ansatt har fått ansvar for å 
planlegge avvikling av dette i juni. 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
0 
 

Arbeidsgruppen er per i dag ikke 
selvgående. Det er enhetsleder 
som i stor grad må ta tak, gruppen 
gjør ikke dette selv per nå. 

Det anses som hensiktsmessig at 
arbeidsgruppen avvikler faste 
møter, og tar opp 
nærværsprosjektet fast på 
boligmøter. 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

På boligmøte 
 
 
 

Alle tiltakene som var gjennomført 
ble gjennomgått, og hva som 
gjenstod. Dannet grunnlag for 
videre arbeid i 2014. 

 

 

Virksomhet/enhet: Botjenesten Bekkefaret 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Har avholdt alle tiltak vi har 
planlagt 

  

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

 
ingen 

  

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
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Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Innen utgangen av april er 
det 3 møter 
 
 
 
 

Vi har utarbeidet nye tiltak for 
2014 på boligmøte. Og har ved 
behov saker om nærværsprosjektet 
oppe.  
29. april har enhetsleder, 
verneombud og tillitsvalgt møte. 
Blant annet på bakgrunn at 
nærværet minsker dette kvartalet 

 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

 
Det er ett tema både på 
boligmøter, og når vi 
planlegger aktiviteter.  

 
Nærværsprosjektet er også tatt opp 
på møte med vergene til beboerne, 
og vikarmøte 

 

 

Virksomhet/enhet: SKE Renholdsservice   

Arbeidsgruppe: Eli Ellingsen, Siw Elisabeth Bystrøm, Mona Stensrud, Nina Bjerkestrand, Irene 
Branderud, Bodil Rønning, Britt Huserbråten og Bente Hasle 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

NS INSTA kurs 17.02.14  
Matdag 19.02.14,  
Enhetlig ledelse har vist 
gode resultat 
Felles agenda på 
sonemøtene 
NAV kurs- ett år sykemeldt 
og tilrettelegnings plikt 10 
og 11 feb. 
Hvordan forbedre 
Norskkunnskapene til de av 
våre ansatte som har et 
behov. 

Sykefraværet har gått ned 
Medarbeiderundersøkelsen ga et 
meget godt resultat 
Arbeidsmiljøet har blitt bedre 

Vi fortsetter med matdag i høst og 
vinterferie samt fellesmøte to 
ganger pr. år. I fellesmøtet er det 
lagt opp til hygge med faglig påfyll. 
Nærværsgruppen vil fortsette med 
jevnlige møter og ser på nye 
satsningsområder fortløpende. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

   

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 
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arbeidsgruppen i tertialet? 

13.01.14 og 11.04.14  
 

  

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

 
Sonemøtene samt når 
lederne er ute med sine 
ansatte.  
Medlemmer av gruppen 
snakker også med sine 
kollegaer 
 

  

 

Virksomhet/enhet: Hjemmebaserte tjenester 

Arbeidsgruppe 
Amund Rolstad verneombud 
Ellen Cathrine Nordli, tillitsvalgt 
Lena Landstad, hjelpepleier 
Eva Bassøe ,enhetsleder 
Hanne Undrum ,enhetsleder 
Terje Solvik ,virksomhetsleder 
 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

HMS gjennomgang av alle 
brukere, utført i 
januar/februar. 
 
Arbeidshelsekontroll alle 
nattevakter i februar/mars 
 
Nedsatt egen komite for 
sosiale aktiviteter i 
virksomheten 
 
 
Nedsatt gruppe som skal se 
på forflytningshjelpemidler 

Tilrettelegging av arbeidsforhold i 
brukers hjem 
 
 
Fokus på arbeid på natt 
 
 
Hatt to møter. Planlegging av 
sommeravslutning og andre 
aktiviteter. 
 
Fokus på arbeidsmiljø og bruk av 
hjelpemidler 

I år i samarbeid med BHT. BHT har i 
etterkant blitt med ut på 
arbeidsplassvurderinger. 
 
Utføres hvert andre år, frivillig 
tilbud til nattevakter. 
 
 
 
 
 
Gruppen er i arbeid med å lage 
katalog over våre hjelpemidler. 
Kartlegging for videre innkjøp. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt 
i dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

   

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
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Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

7/2-14 
21/3-14 
29/4-14 

Gjennomgang av aktivitetsplan, se 
på nye områder 

 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

I lunsjmøter   

 

Virksomhet/enhet: Blaker aldersheim 

Arbeidsgruppe 

Maria Holmen, Enhetsleder 

Trine Bøhler, verneombud 

Line Tørres Larsen,Tillitsvalgt 

Irena Arifovic, Ansatt 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

1. Sosialt x 1 pr mnd 
2. Ryggombudsarbeid 
3. Nærværsbukett 
4. Informasjonsbrev til 
fastleger om hva vi kan 
tilrettelegge 

1. Ansatte synes det er hyggelig å 
møtes utenom arbeidstid, styrker 
arbeidsmiljøet? 
2. Trygghet på at man gjør riktig og 
at alle gjør likt hos beboerne 
3. Motiverende? Ansatte ser ut til å 
sette stor pris på dette 
4. Kortere sykemeldinger? 

1. Fortsetter som før 
2. Aktive ryggombud som ser hvor 
det er behov 
3.Fortsetter som før 
4. Fortsetter som før 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt 
i dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

- Fadderordning 
 
 
 

Nyansatte har ikke en fast fadder å 
forholde seg til 

Fortsetter planleggingen av 
fadderordning 
 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
1  (03.04.14) 

Inviterte Ingvild for å planlegge 
veien videre 

Kom fram til at vi har gode tiltak 
som vi jobber videre med 

Når er Nærværsprosjektet Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
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et tema i enheten 
/virksomheten 

ng 
 

Personalmøter, ved 
utdeling av nærværsbukett, 
forflytning/ryggombud 

 Bli enda bedre på å ha 
Nærværsprosjektet som tema 

 

 

 

 

Virksomhet/enhet: Idrettsparken barnehage 
Arbeidsgruppe 

Bjørg Braathen, Verneombud 

Camilla Gruvell, Tillitsvalgt 

Berit Røise, Tillitsvalgt 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter som 
er gjennomført siden 
forrige rapportering i 
februar 2014 

Kort beskrivelse av hvilken 
effekt tiltaket/aktivitetene 
har hatt  
(for interessentene i 
prosjektet)  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Gjennomført kurs i 
ergonomi 24.04.14 
 

 Dette kurset har vi hvert annet år. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt, 
siden forrige rapportering 

Kort beskrivelse av 
konsekvensene av at 
tiltaket /aktivitetene ikke 
er gjennomført  
(for interessentene i 
prosjektet) 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Ta kontakt med 
«Friskgården» - høre om de 
kan komme hit og gi oss råd 
og tips. 

Ingen konsekvenser Vi skal kontakte dem 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt  

Kort beskrivelse av hvilken 
effekt de korrigerende 
tiltakene har 
hatt/forventes å ha (for 
interessentene i prosjektet) 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Kjøpt inn 8 skulderputer og 
en koker til bruk for 
personalet i pauser – 
hensikten er å ta vare på de 
som er på jobb/forebygge 
stive muskler i nakke, 
skuldre og rygg. 
 
Kjøpt inn støydempende 
filtteppe som skal limes 
under bord. 
Vi har fått flere 

Putene er fortsatt flittig i 
bruk for å varme nakke, 
skuldre og korsrygg, men 
litt mindre nå som det er 
blitt varmere ute. 
Personalet sier selv at dette 
har god effekt på muskler i 
nakke og skuldre. 
 
Flere har bemerket at 
støyen på fellesrom er 
dempet. 

Vi ser an om vi må kjøpe inn flere puter. 
 
 
 
 
Vi trenger tid til å lime på filtteppe. Vi 
jobber videre med å finne flere 
støydempende tiltak. 
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støydempende skillevegger 
på avdelingene og på 
fellesrommet. 
Vi har lånt et «støyøre» for 
å bruke på avdelingen. 

Gjennomført møter i 
arbeidsgruppen i  mars og 
april 2014? 

  

Gjennomført møte 28.04.14  
 

 

På hvilken måte involverer 
dere de ansatte i 
prosjektet?  
 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Mange har et eierforhold til 
tiltakene. 
De ansatte kan påvirke 
planen videre. 
Det er gjort flere tiltak som 
tar vare på de som er på 
jobb som de ansatte merker 
godt i sin hverdag. (eks, 
nakkeputene, 
støydempende tiltak) 

Alle ansatte har vært med 
på å bestemme tiltak. De 
ansatte har også mulighet 
til å bestemme/påvirke 
korrigerende tiltak ved å 
komme med forslag til 
arbeidsgruppa og ved å 
melde avvik. 
Arbeidsgruppa bestemmer 
videre tiltak ut fra forslag 
fra de ansatte og ved å se 
hvilke avvik som er meldt 
inn. 
Tiltakene i 
nærværsprosjektet settes 
på agendaen til alle 
virksomhetens fellesmøter. 
Det påpekes alltid 
hensikten med tiltakene – 
at de er et tiltak i 
nærværsprosjektet og hva 
hensikten er. 

Vi vil fortsette å jobbe på denne måten. 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

På HMS-møter, ledermøter, 
teammøter, personalmøter 
og plandager. 
Prosjektet er godt forankret 
i ledelsen. 

Nærværsjobbing er 
ferskvare, og det må holdes 
varmt hele tiden. 

Vi vil fortsette å jobbe på denne 
måten- 

 

Virksomhet/enhet: Frogner skole 

Arbeidsgruppe 
Stig Roar Karlsen 
Wenche Radford 
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Anita Wedel Nielsen 
Nina Oserud Bentzen 
Karen Marie Løberg  

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Planleggingsdag med Steinar 
Klausen 
 
Det er utarbeidet kjøreregler 
for god kommunikasjon på 
Frogner skole. 
 
Lærertrim 
 
Medarbeidersamtaler 
 
Løft i SFO-kurs 24.04.14 

Bevissthet i personalet rundt 
hvordan vi  
kommuniserer. 
 
 
 
 
 
 

Dette vil følges opp på 
medarbeidersamtaler 
 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

   

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Arbeidsgruppemøte 
10.01.14 
 
 
 
 
 

Agenda: 
1. Evaluering av 

planleggingsdag. Videre 
oppfølging? 

2. Tiltaksplan 
3. HMS-gruppe 
4. Eventuelt 

 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

På fellestid, og på 
avdelingsmøter 
 
 
 
 
 
 

På fellestid:  

 Utarbeidet kjøreregler for 
god kommunikasjon 

 Gjennomgang av 
medarbeiderundersøkelse
n. 

På avdelingsmøter: 
Godt nytt 
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Virksomhet/enhet: Botjenesten Heggelia 
Det foreligger ikke rapport, på grunn av lederskifte i april. 
  

 

 

 

 

 

 

Virksomhet/enhet: Nordli barnehage 
Arbeidsgruppe 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Enhetsleder og 
virksomhetsleder har deltatt 
på kursing i den vanskelige 
samtalen. 
Enhetsleder, tillitsvalgt og 
virksomhetsleder deltatt på 
kurs, mangfold i arbeidslivet. 
Bassengtrening en gang pr 
uke er utvidet nok et halvår. 
Fellestrening Spenst 
fortsetter. 
Har jobbet med ny HMS plan 
etter 
medarbeiderundersøkelsen. 

Vi er bedre rustet til å takle 
vanskelige samtaler. 
 
 
Har fått noen nye tanker i forhold 
til kommunikasjon. 
 
Fortsatt mange som benytter seg 
av tilbudet for å ivareta helsen. 
Fortsatt aktivitet for å fremme 
egen helse. 
Har valgt ut kommunikasjon, 
myndiggjøring og informasjonsflyt 
som temaer i ny plan med tiltak. 

 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Ingen planlagte aktiviteter 
som ikke er gjennomført. 

  

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Har ikke korrigert noe, bare 
videreført 

  

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

2 
 
 

Nærværsgruppa har planlagt og 
gjennomført opplegget med å lage 
ny HMS plan. 

 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
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/virksomheten  

På samarbeidsmøter og 
innimellom på 
personalmøter og 
planleggingsdager. 
 
 
 

Når vi lager HMS plan og når vi har 
saker i samarbeidsmøte som har 
sammenheng med nærvær. 

Vi har planer om å endre litt på 
sammensetningen i 
nærværsgruppa slik at de som er 
med også er med i 
samarbeidsmøte. Bedre å se 
sammenhengen da. Endringene er 
planlagt fra mai. Lettere å møtes 
da. 

 

 

Virksomhet/enhet: Sørum sykehjem 

Planlagte oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

 
Byttedag 
 
 
 

Ansatte ble av medlemmene i 
nærværsgruppen oppfordret til å 
ta med klær/ting de ville bytte 
/selge for å bedre kontakt på tvers 
av avdelinger.  

Dette ble en sosial og nyttig 
happening. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

 
Frukt til ansatte 
 
 

 
Ansatte i gruppen føler de ikke tas 
på alvor 

 
Sette i gang føre ferien 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Trim/øvelser for ansatte på 
onsdager 
 
 
Felles lunsj for ansatte 

Tiltaket er midlertidig stoppet 
siden oppslutningen var liten og 
fysioterapeutene har mye å gjøre. 
 
Ble avviklet siden ansatte fra ulike 
avdelinger stort sett satt seg 
sammen med kolleger fra samme 
avdeling. 

 
 
 
 
Erstattet av brukertiltak for 
dagsenter og beboere én fredag i 
måneden. Pleiere følger beboere 
ned i kantinen og kan snakker da 
med ansatte fra andre avdelinger. 
Ansatte samarbeider om mat og 
opplegg. Brukerne kan da også 
spise middagen sin i kantinen. 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
 
2 
 

Møte i februar med gjennomgang 
av eksisterende tiltak. 
Fikk noen nye tiltak 
Siste møte var gjennomgang av 

Nærværsgruppen er utvidet så det 
er 2 representanter fra hver 
avdeling. Pga reduserte stillinger 
og turnus er det vanskelig å samle 
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 brukerundersøkelsen med innspill 
til HMS plan. 

hele gruppen samtidig. 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 
Det tas opp på avdelingsmøter 
 
 
 
 

 
Lapper om tiltak henges opp i 
avdelingen 

 
2 av avdelingene har enhetsledere som 
har vært langtidssykmeldt. 
Avdelingsmøter har dermed ikke vært 
holdt så regelmessig. 

 

Pulje 2 

Tabell 7. Sykefraværsutvikling i deltakervirksomhetene/enhetene 1.tertial  

Virksomheter  1.tertial  
2012 

3.tertial 
2013 

    1.tertial 
2014 

    

  totalt  1-16 
dager  

>= 17 
dager 

totalt  1-16 
dager  

>= 17 
dager 

totalt  

Botj Bekkedroga 9 2,1 9,5 11,6 2,4 11,7 14,1 

Botj Sørvald 1 10,4 5,6 1 6,6 6,3 5,4 11,7 

Frogner bhg 8,3 4,7 9,8 14,4 1,6 21,1 22,8 

Demensenheten 5,8 1,8 11 12,8 3,3 5,9 9,2 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM 
 

Virksomhet/enhet: Demensenheten Sørvald 
Arbeidsgruppe 

Linda Baraas 

Silje Kjærstad (Tillitsvalgt NSF) 

Sissel Fosser (Tillitsvalgt Fagforbundet) 

Brigitte Freund (Verneombud) 

Lene Braaten Kildal (Enhetsleder.) 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Refleksjonssamtaler 
avdelingsvis. Totalt 11 
ganger. 
 
 
Ha bemanning lik 
pleietyngde. 
 
Kollegastøtte til gravide. 
 
 
 
 
Fast lunsj pause. 

Har fått positive tilbakemeldinger 
om at det føles godt å sette av tid 
til å snakke om diverse i 
avdelingen. 
 
Lite tilbakemeldinger om stress 
eller overarbeiding. 
 
En gravid i denne perioden. 50 % 
s.m. og tilrettelegging på 
gjenværende vakter, med økt 
bemanning. 100% s.m. siste tiden. 
 
De som deltar er veldig positive og 

Fortsetter med samtaler x 1 pr uke 
pr avdeling. Varighet 15-30 min. 
 
 
 
Fortsetter med lik bemanning. 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetter å forsøke å motivere for 
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(gjennomført av og til) 
 
 
 
 
Være mer åpne med 
hverandre. 
 
Sosialt utenom jobb. 
 
 
 
Avsette tid til gruppemøter. 
 
 
Avsette tid til undervisning. 
 
 
 
 
Dagsplan 
 
 
 
 
 
 

synes det et positivt avbrekk, men 
overaskende mange er negative og 
vil helst ikke ut av avdelingen. Lite 
tid etc. 
 
God stemning og åpenhet for at vi 
er forskjellige. 
 
Det har vært to tilstelninger privat i 
perioden. En hos Madelen og en i 
grillhytta. 
 
Alle avdelinger har hat møter i 
perioden. 
 
Det har vært flere runder med 
faglunsjer og undervisning om sår 
og inkontinens, livredning i basseng 
etc. 
 
Avd C bruker dette konsekvent, 
med godt resultat. Avd B og A 
bruker ikke dette på samme måte, 
men finner sin form for 
arbeidsfordeling. 

pauser. 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetter. Nytt treff i slutten av 
mai. 
 
 
Fortsetter. 
 
 
Fortsetter til høsten. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

Felles lunsj. Sjeldnere 
gjennomført enn planlagt. 
 
 
 

Noen synes dette er helt ok, andre 
savner det. 

Vi fortsetter å motivere for en 
felles pause. 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

2 møter er gjennomført.  
 
 
 

Gjennomgang av status. Jobben 
videre. Motiverende med 
informasjon og gjennomføring av 
to kursdager. 

Neste møte 13. juni 14 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

På alle personalmøter og 
daglig i forsøk på å 
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gjennomføre lunsj og andre 
tiltak. Snakker om det når 
det passer. 

Virksomhet/enhet: Sørvald 1 

Arbeidsgruppen: Susan Sand, Helene Sæther(verneombud), Wenche Lie(plasstillitsvalgt), Lise 

Fjeldsrud og Martine Lauritsen.  

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Invitere sykemeldte med på 
lunsj. 

Runde om hvordan vi har 
det på boligmøte 

Videreformidle kurs 

Pizza på boligmøte, etter å ha hatt 
god svarprosent på 
arbeidsmiljøundersøkelsen.  
Påskelunsj.  

Gjennomføres hvert møte. 
Må stramme inn på hvordan 
runden er. Ikke alle som tar det like 
seriøst, og da mister den funksjon. 

Jobber med hvordan – tema neste 
møte  

Ansatte har kommet med ønske 
om lunsj rundt påske og sommer. 
Så det fortsetter vi med.  

Fortsetter med runden. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

1 case pr boligmøte om 
personaltemaer. 
Gruppediskusjoner 

Foreløpig har vi bare hatt 1 case. 
Jobber med mer strukturering av 
organiseringen, da det er 
meningen at det skal rullere på 
alle.  

Fortsetter med dette i 2 tertial 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Skiftet et medlem av 
arbeidsgruppen. Susan 
istedenfor Tone.  

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

2 arbeidsgruppemøter Har møte hver turnusuke 6. 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
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Tema på boligmøtene.  
 
 

 
Arbeidsgruppen legger frem plan, 
og ber om innspill.  
Har fortsatt forbedringspotensial.  

 

 

 

Virksomhet/enhet: BAT, Botjenesten Bekkedroga 
 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

1. BHT i boligen og 
gjennomfører 
veiledning i 
løfteteknikker (april) 

2. Arbeidsgruppen har 
deltatt på kurs – ses 
i morgen og 
flerkulturelt 
samarbeid 

3. Bekkedroga har fått 
ordnet med 
bassengtid på 
Sørvald etter sterkt 
ønske fra personal 
(torsdager 12-13 og 
19-20) 

 
 
 

1. Irene T har utarbeidet en 
arbeidsliste i fht 
løfteteknikker som ligger 
ved opplæringsplanen. 
Løfteteknikk inn som eget 
punkt i opplæringsplanen. 
Utnevnt 3 ressurspersoner: 
Manuela, Irene T og Lise 

2. Øvelser fra kurset er ført 
inn i HMS planen og skal 
tas opp på boligmøtet. 

3. Når ansatte har fått tildelt 
tid har de jobbet med å få 
fysioterapeut til å sette 
opp treningsopplegg. Det 
jobbes med at 
fysioterapeut skal komme 
på en time å vise øvelsene 
praktisk.  

 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

1. Det er iverksatt 
rutine for bedre 
samarbeid på 
kveldsvakter, men 
den er ikke evaluert 
som planlagt 

1. Evalueringen er utsatt og 
dette er ikke heldig  da det 
er uenighet om denne 
rutinen. 

 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

   

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

2 møter i arbeidsgruppen 
- 30.01.14 

Deltakere i arbeidsgruppen: Marit 
Bertheussen (tillitsvalgt), Anne-Lise 
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- 10.04.14 Olesen (verneombud), Manuela 
Zehe, Irene Ødegård Tingsrud, Kari 
Helene Nislen og Ellen E Endsjø 
(enhetsleder). 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Arbeidsgruppe møter 
Boligmøter 

Opplever ansatte veldig engasjert 
når det gjelder 
bassengtid/selvfølgelig ikke hele 
gruppen, men de drar med seg 
flere og synes det har vært positivt 
for nærværsprosjektet 

Virksomhet/enhet: Frogner barnehage 

Arbeidsgruppe 
Kari Tveit Mjønerud 
Kristin Skadsdammen 
Linda Nordahl Ausen 
Marita Madsen 
Eva-Brit Lindboe 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

-Det blir hengt opp månedlig 
oversikt over nærværet for å 
synliggjøre. 
- det er delt ut blomster som 
oppmuntring til alle  
- vikarer er satt inn ved  all 
sykdom 

 Vanskelig å måle effekt på grunn 
av ekstraordinær situasjon med 
rehabilitering av barnehagen og to 
langtidssykmeldte  ledere. 

Det er positivt, men vanskelig med 
nye vikarer. 

Vi viderefører tiltaket. 

Viktig med nok vikarer i slitsomme 
perioder 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Ingen planlagte sosiale treff 
utenom arbeidstid. 

Bedriftshelsetjeneste er 
utsatt til høsten 

Det er foreslått men alle har vært 
slitne 

Virksomhetsleder har vært 
sykmeldt noen uker og 
virksomheten har prioritert daglig 
drift og ikke satt i gang noen som 
krever ekstraarbeid. 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
de korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 

Det er satt i gang en prosess 
i personagruppa for å 
avklare forventninger til de 
ulike posisjonene i 
virksomheten. 

 Det forventes å bli en tydeligere 
ledelse og at alle blir mer 
ansvarliggjort i forhold til 
arbeidsmiljø og daglig drift. 

Virksomhetsleder går over i annen 
stilling fra 1. august og det er viktig 
at rutiner er på plass til ny leder 
starter. 



21 
 

Virksomhetsleder, 
enhetsleder, ped.ledere, til 
den enkelte medarbeider og 
til tillitsvalgte 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
To møter 
 
 
 

Første møte ble tiltaksplanen 
drøftet og det var enighet om at vi 
måtte ha mer tiltak på 
ansvarsfordeling. 
Det ble fordelt mellom gruppa 
hvem som skulle delta på ulike kurs 
for nærværsgruppa. 
Nærværsgruppa skal også 
involveres i Inneklimaprosjektet. 
 

 
Ingvild deltok på møte nr 2. Da var 
Virksomhetsleder sykmeldt, referat 
ikke skrevet, men tiltaksplanen ble 
drøftet. 

Når er Nærværsprosjektet 
et tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføri
ng 
 

 
På medbestemmelsesmøter 
hver mnd. 
 
På personalmøter 

  

 

4. Oppsummering pr dato  
 
Status for resultatmål 

 

Tabell 8. Oversikt over resultatmål og effektmål 
Parametere Resultatmål 

30.04.13 
Resultatmål 
31.12.13 

Resultatmål 
30.04.14 

Effektmål 2015 

Gjennomsnitt 
lig sykefravær 
 

 
 
9,5 % 

 
 
8,3 

 
 
8,8 

 
 
7 % 

Korttidsfravær 1- 16 
dager  
 

 
 
4 

 
 
2,5 

 
 
2,3 

 
 
2,5 % 

Langtidsfravær over 
16 dager 
 

 
 
5,5 

 
 
5,9 

 
 
6,4 

 
 
4,5 % 

Antall søknader 
uførepensjon under 
50 år 
 
 

1 SKE 
Eiendom 
1 UTD 
1 OVE 
 

1 OVE 
1OVE 

1 OVE 
1OVE 

 
 
10 eller lavere pr år 

Totalt antall 
søknader om 
uførepensjon totalt 

6 2013 er det 
totalt søkt om 
15 uføre 
(hvorav 7 er 
hele avganger 

1. tertial er det 
totalt søkt om 8 
uføre, hvorav 2 
er delvise 
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og 8 er delvise) 

Sykemelding som 
følge av graviditet 

5,8 % 
(kilde NAV) 

8,7 % 
(3.kvartal) kilde 
NAV (juli-
september) 

(avventer tall 
fra NAV 
4.kvartal, ikke 
offentlige p.r.) 

13,1 
4.kvartal kilde 
NAV oktober – 
desember 

Totalt antall 
gravide 

1.tertial 3.tertial 

25 33 31 Fire uker lenger i arbeid, enn ved 
oppstart av prosjektet. 
* F.o.m. 05.01.13 skal leder
registrere fravær, knyttet til 
graviditet. Leder er ansvarlig for å 
søke om unntak fra 
arbeidsgiveransvar hos NAV. 
(Refusjon i arbeidsgiverperioden) 
 Ved mottak av godkjent vedtak, skal 
svangerskapsrelatert fravær 
registreres i HRM.  

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM og data innhentet fra virksomhetsleder/enhetsleder ifb med graviditet 

Behov for korrigeringer enten i prosjektgruppas eller i arbeidsgruppenes arbeid 
I første tertial har arbeidet i prosjektgruppen fungert godt etter delegering av oppgaver til 
prosjektmedlemmene. Gunn Langseth har ansvaret for gravide, Wenche Mjønerud har ansvaret for 
fysisk aktivitet og Roy Olav Uhlen skal besøke alle verneombudene i Sørum kommune. 

Forslag til tiltak som spilles inn til styret for beslutning 

5. Planer for neste tertial

Styrets arbeid 

 Beslutning vedrørende innleie av jordmor og bruk av prosjektmidler

 Fysisk aktivitet «Et skritt av gangen» avklare oppstart

 Gjennomgang av forslag til nye rutiner for henholdsvis sykemeldte og gravide

 Risikovurdering OVE, belastningslidelser og mulige tiltak

 Vurdering av tiltak vedrørende sykefravær og stillingstype i OVE

 Planlegge innhold for fellessamling i arbeidsgruppene /verneombud og tillitsvalgt

 Bør prosjektet utvides, slik at flere deltakervirksomhetene/enheter får delta

 Avklare hvilke kurs som skal gjennomføres høsten 2014

Prosjektgruppas arbeid 

 Møte med Oslo jordmor og kvinnesenter for mulig samarbeid 22. mai

 Utarbeide nye rutiner for oppfølging av gravide arbeidstakere, innen medio juni

 Ferdigstille mandat for nytt tilretteleggingsutvalg ”Avklaringsutvalget for sykemeldte.”, innen
medio mai

 Personalteamet i samarbeid med prosjektet, skal utarbeide forslag til nye permisjonsregler
for sykemeldte arbeidstakere etter maksdato. Behandles i AMU i juni

 Personalteamet i samarbeid med prosjektet skal utarbeide nye rutiner for oppfølging av
sykemeldte, i henhold til ny IA avtale. Behandles i AMU i juni
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 Møte med ny IA rådgiver 9.mai. Underskrive ny IA avtale innen utgangen av mai

 Fysisk aktivitet for alle ansatte for å forebygge muskler skjelett plager– «Er skritt om gangen”
avklaring i styret innen utgangen av mai

 Styre og prosjektet har gjennomført samarbeidsmøte med NAV, som følge av
revisjonsrapport hvor det var ønske om økt samarbeid med OTU. Enighet om at representant
fra NAV Sørum skal være fast medlem i utvalg for avklaring av sykemeldte, i saker hvor den
ansatte bor i kommunen

 Styreleder og prosjektleder skal ha møte med Kommunelegen for å se på mulige
samarbeidsarenaer 9.mai

 Prosjektmedlem /Hovedverneombudet skal utarbeide en liste for besøksrunde hos
verneombudene i kommunen, innen 15.mai. Besøkene skal være gjennomført innen
utgangen av september 2014

 Prosjektet skal utarbeide statistikk for tjenesteområdet Omsorg og velferd, da det er flest
sykemeldte innenfor dette tjenesteområdet er det ønskelig å se på sykefravær for ulike
stillingstyper og stillingsstørrelser innen utgangen av mai

 Lederopplæring i ” Den nødvendige samtalen” 20. og 21. mai

 Utarbeide i kommunikasjonsplan innen august. Invitere kommunikasjonsrådgiver til møte i
juni for råd og tips

 Gjennomføre samling for arbeidsgruppene og/ eller tillitsvalgte og verneombud for og økt
engasjement i arbeidsmiljøet. Ledere av arbeidsgruppene i pulje en og to har skal kommer
med forslag til bistand.
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Sammendrag 
Rapporten gir en oversikt over aktivitet i andre tertial i tidsrommet 01.05.14-31.08.14.  
Det er 16 virksomheter/enheter som deltar i prosjektet, hvorav ti i pulje en, som hadde oppstart i 

januar 2013, fire i pulje to som hadde oppstart i august 2013 og to i pulje 3 som har oppstart i 

september 2014. 

Siden oppstart av prosjektet har åtte av ti virksomheter i pulje en hatt en reduksjon i fraværet, 

hvorav noen enheter/virksomheter har hatt en halvering av fraværet. Det er forskjellige tiltak som 

har bidratt til reduksjonen av fraværet. Felles for enhetene / virksomhetene med reduksjon i 

fraværet er at de har tiltak hvor medarbeiderne er involvert og medvirker. I tillegg er 

nærværsarbeidet definert og innbakt i arbeidshverdagen. Ledelsen har teamet på agendaen. Dette er 

forebyggende arbeid som på sikt har ført til reduksjon i både korttids og langtidsfraværet.  

Enkelte enheter/virksomheter har utfordringer med å redusere fraværet, blant annet på grunn av 

gjentagende sykefravær. Avklaring så tidlig som mulig for den sykemeldte er avgjørende, for å unngå 

langtidsfravær, slik at den sykemeldte kommer seg videre over i annet yrke, dersom det er behov for 

dette. Det er utarbeidet forslag til nye rutiner for oppfølging av sykemeldte i forhold til vurdering av 

permisjonstiden etter maksdato. Tilrettelegging skal være hensiktsmessig, avgrenset og det skal 

foreligge en grundig evaluering. Høsten 2014 er det satt opp kurs som skal bidra til økt kompetanse i 

forhold til arbeidsgivers styrings og tilretteleggingsplikt. Kursene har vært tilgengelige gjennom hele 

prosjektperioden. 

Avklaringsutvalget for sykemeldte ble etablert i juni. Medarbeidere som har vært sykemeldt i 40 uker 

og/eller hatt permisjon 5 måneder etter maksdato skal inn til en samtale. I utvalget møter leder med 

personalansvar, rådgiver OTU (prosjektleder), representant fra NAV Sørum / NAV Arbeidslivssenter, 

hovedtillitsvalgt og den sykemeldte. Pr 31.august er det 26 medarbeidere som har vær sykemeldt 30 

uker eller mer. 7 saker har blitt behandlet i utvalget i 2. tertial. 10 saker skal behandles i september 

og oktober. 

I andre tertial er det innrapportert 14 gravide, mens det i første tertial var 31 gravide hvorav 13,7 % 

var sykemeldte viser statistikk fra NAV første kvartal. Sørum kommune ønsker å trygge situasjonen 

for den gravide og barnet i magen, ved blant annet å tilby trekantsamtaler med jordmor, 

medarbeider og leder. Prosjektet har inngått avtale med Oslo jordmor og kvinnesenter i forhold til 

oppfølging av gravide, slik at de kan stå lengst mulig i jobb. 

Sykefraværsutviklingen på kommunenivå  
Tabell 1 viser at både korttidsfraværet og langtidsfraværet er redusert, siden oppstart av prosjektet. 
Pr 31. i august 2014 er langtidsfraværet på 5,3 % og korttidsfraværet på 1,4 %, sammenlignet med 2. 
tertial 2013 hvor korttidsfraværet var på 1,6 % og langtidsfraværet på 5,9 %. Forebyggende arbeid og 
tidlig systematisk oppfølging er avgjørende for å oppnå en reduksjon i langtidsfraværet. 
Tilrettelegging for sykemeldte skal skje over en kort og avgrenset periode. 
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Tabell 1 

 Prosjektstart               Effektmål  

  30.04.2012 31.12.2012 30.04.2013 31.12.2013 
 

30.04.2014 
 

31.08.2014 
  01.01.20

15 

Gjennomsnittlig 
fravær  8,1  11,1  9,9  8,6 

 
 8,8 

 
 6,8 

  
7,0 

Gj.snitt korttids 
fravær 3,0  3,6  2,5  2,6 

 
 2,3 

 
 1,4 

  
2,5 

Gj.snitt langtids 
fravær 5,5  7,5  7,4  5,9 

 
 6,4 

 
 5,3 

  
4,5 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM  

 

 

Kvartalsvis oversikt over sykefraværet i kommunal sektor og Sørum kommune 2012-2014 

Tabell 2 viser gjennomsnittsfraværet i Kommunal forvaltning i tidsrommet 2012-2014, sammenlignet 

sykefraværet i Sørum kommune i tilsvarende periode. Statistisk sentralbyrå (SSB) har p.t. ikke 

offentligjort tall for 2.kvartal 2014, det samme gjelder for NAV. Tallene fra første kvartal i 2014 viser 

at Sørum kommune har hatt 0,5 % høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunal sektor. Sørum 

kommune har i perioden 2012 -2014 første kvartal hatt et høyere gjennomsnittsfravær enn 

gjennomsnittsfraværet i kommunal sektor, med unntak av 2 og 3 kvartal 2012 og 4.kvartal 2013.  
Tabell 2 

  2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 

Sørum kommune 8,7 7 6,1 9,4 10 9,1 6,7 8,1 9,4 

Kommunal 
forvaltning 

7,5 7,9 8,1 8,8 9,5 7,8 7,8 8,3 8,9 

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM og Statistisk Sentralbyrå 

 
Prosjektgruppas rapport for eget arbeid 

Møter i styret 

Det er gjennomført to møter i tertialet.  

 

Møter i prosjektgruppen 

Det er gjennomført to møter i tertialet.  

 

Kompetansetiltak i regi av Nærværsprosjektet 2.tertial 

 

Tabell 3 

Kurs  Dato Kursholder Målgruppe Antall deltaker 

«Den nødvendige 
samtalen» 

21 og  
22  mai 

Kondor (Tildelte midler 
fra Kommunal 
pensjonskasse har blitt 
benyttet, til innleie av 
ekstern konsulent) 

enhetsledere/ 
virksomhetsleder
e som deltar i 
prosjektet.  
 

Totalt 23 ledere har fått 
opplæring 1 og 2 tertial 
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Planlagte oppgaver for styret og prosjektgruppen 2. tertial 
Tabell 4 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført i tertialet 

Spesifikasjon/merknad Kort beskrivelse av hvilken 
effekt oppgavene/aktivitetene 
har hatt  
(for interessentene i 
prosjektet) 

Styrets arbeid 
 

  

 Godkjent at resterende 
prosjektmidler fra KLP, 
skal brukes til innleie av 
jordmor og oppfølging av 
lederopplæring 

 
 Fysisk aktivitet «Et skritt 

av gangen» 
 
 

 Gjennomføre 
risikovurdering i 
virksomhetene/enheten
e i OVE  
 

 Beslutte hvilke kurs som 
skal gjennomføres 
høsten 2014 i regi av 
NAV, samt at de skal 
tilbys ledere utenfor 
prosjektet 

 
Gjennomført 
 
 
 
 
Oppstart utsatt til høsten 2014, på 
grunn av «Sykle til jobben» 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektgruppens arbeid   

 Møte med Oslo jordmor 
og kvinnesenter for 
mulig samarbeid 22. mai 
 

 Søkt om økonomisk 
støtte fra Kommunal 
Pensjonskasse og 
Tilretteleggingstilskudd 
fra NAV for å innleie av 
jordmor 
 

 Inngått kontrakt med 
Oslo jordmor og 
kvinnesenter 
1.september til og med 
31.mai 2015 
 

 Informert lederforum om  
inngåelse av kontrakt 

Gjennomført 
 
 
 
 
Gjennomført og mottatt økonomisk 
støtte 
 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
 
Gjennomført 
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jordmor og opplæring 
den 19.september 

 Utarbeide nye rutiner for
oppfølging av gravide
arbeidstakere

 Ferdigstille mandat
”Avklaringsutvalget for
sykemeldte.”, innen
medio mai

 Personalteamet i
samarbeid med
prosjektet har utarbeidet
forslag til nye
permisjonsregler for
sykemeldte
arbeidstakere etter
maksdato.

 Underskrevet ny IA
avtale 9.mai

 Fysisk aktivitet for alle
ansatte for å forebygge
muskler skjelett plager–
«Et skritt om gangen”
avklaring i styret innen
utgangen av mai

 Styre og prosjektet har
gjennomført
samarbeidsmøte med
NAV, som følge av
revisjonsrapport hvor
det var ønske om økt
samarbeid med OTU.
Enighet om at
representant fra NAV
Sørum skal være fast
medlem i
avklaringsutvalget for
sykemeldte

 Gjennomført møte med
Kommunelegen for å se
på mulige
samarbeidsarenaer
9.mai

 Lederopplæring i ” Den

Gjennomført 

Gjennomført 

AMU  behandling 17.september 

Gjennomført 

Oppstart utsatt til høsten 2014, på 
grunn av «Sykle til jobben» 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 
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nødvendige samtalen” 
20. og 21. mai 
 

 Utarbeide i 
kommunikasjonsplan 
innen august. Invitere 
kommunikasjonsrådgiver 
til møte i juni for råd og 
tips  

 
 Hovedverneombudet 

skal gjennomføre 
besøksrunde hos 
verneombudene i 
kommunen. Besøkene 
skal være gjennomført 
innen utgangen av 
september 2014 

 
 
 
Utsatt til september 
 
 
 
 
 
 
Utsatt 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Spesifikasjon/merknad 

Kort beskrivelse av 
konsekvensene av at 
oppgavene/aktivitetene ikke er 
gjennomført  
(for interessentene i prosjektet) 

 Hovedverneombudet – 
besøksrunde hos alle 
verneombudene i 
kommunen, innen 
utgangen av september 
2014 
 

 Kommunikasjonsplan 

 
Skal gjennomføres 3.tertial 
 
 
 
 
 
Arbeidet er igangsatt og ferdig plan 
foreligger innen utgangen av 
september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Spesifikasjon/merknad 

Kort beskrivelse av hvilken 
effekt de korrigerende 
tiltakene har hatt/forventes å 
ha (for interessentene i 
prosjektet) 

Besøksrunde hovedverneombud 
 
 
 

Skal gjennomføres 3.tertial 
 

Hovedverneombudet er en 
viktig motivator for 
verneombudene i 
virksomhetene/enhetene  

Kommunikasjonsplan for siste 
del av prosjektet 
 

Arbeidet er igangsatt og ferdig plan 
foreligger innen utgangen av 
september. 

Sikre at prosjektet er kjent i 
hele organisasjonen 
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Økonomi  
I 2012 fikk Nærværsprosjektet økonomisk støtte på kr 200.000,- fra Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP) Tabellen nedenfor viser status i forhold til gjenstående prosjektmidler. Styret har godkjent at 
resterende prosjektmidler skal brukes til oppfølging av lederopplæring og innleie av jordmor. 
 
Tabell 5. Gjenstående prosjektmidler    

 
 

 
 
 

 
Gravide 
I Sørum kommune var det 14 gravide andre tertial 2014, til sammenligning var det totalt 31 gravide i 
første tertial, hvorav 13,9 prosent var sykemeldte. Disse hadde tilsammen 852 dager sykefravær.  
 
Sørum kommune ønsker å aktivt arbeide for å trygge situasjonen for den gravide og barnet i magen, 
ved blant annet å tilby trekantsamtaler med jordmor, medarbeider og leder, samt gi ledere med 
personalansvar kompetanse innen oppfølging og tilrettelegging for gravide medarbeidere. Prosjektet 
har søkt om ytterligere økonomisk støtte fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til HMS tiltak for 
gravide og fått innvilget kr 20 00,-, i tillegg er det søkt NAV om tilretteleggingstilskudd og prosjektet 
har fått innvilget kr 25 000,- i første omgang. Dette har gjort det mulig å inngå kontrakt med Oslo 
jordmor og kvinnesenter AS fra 1.september 2014 til og med 31.mai 2015. Prosjektet har totalt kr 
127 000,- til disposisjon for å dekke utgiftene til innleie av jordmor.  
 
Tabell 6 Kostnadsoverslag 3 tertial 2014 

 
Jordmor opplæring av 
ledere og 
trekantsamtaler 

    kr 82 000 

Innvilget ytterligere 
økonomisk støtte HMS 
tiltak KLP- innleie og 
kurs jordmor 

     kr 20 000 

Innvilget 
Tilretteleggingstilskudd 
NAV / innleie av 
jordmor 

  kr 25 000 

Lederopplæring 
oppfølging av « Den 
viktige samtalen» 

                         Kr 28 000 

Til disposisjon                                                  
 

   Kostnader                   Kr 155 000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lederopplæring « Den nødvendige samtalen»  
4 dager 

 
 
Kr 70 000 

Kurskostnader m.m Kr 20 000 
Til disposisjon Kr 110 000 
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Pulje 1 

 

Tabell 7 Sykefraværsutvikling i deltakervirksomhetene/enhetene 1.tertial  

 
Virksomheter 

 
1.tertial 2012 

1 tertial 
2014 

      2.tertial 
2014 

  

 Totalt 1-16 dager  >= 17 dager          Totalt     1-16 dager   >= 17 dager      Totalt  

Idrettsparken barneh 17,8 3 6,1 6,1 2 4 6 

Nordli barnehage 16,8 2,7 5,6 5,6 1,6 3,9 5,5 

Frogner skole - under 11 2,9 3,7 3,7 1,2 1,7 2,9 

Sørum sykehjem 15 2,4 9,3 9,3 1,5 9,1 10,7 

Blaker aldersheim  19,3 2,5 3,3 3,3 1,1 0 1,2 

Botjenesten Bekkefar 6,5 3,8 14,3 14,3 2,2 1,4 15,6 

Botjenesten Heggelia 14,5 4,8 26,3 26,3 0,4 18,3 18,7 

Botjenesten Sørvald 2 14,4 4,1 1,3 1,3 4,9 5 9,9 

Hjemmebaserte tjene 13 3,3 10,8 10,8 1,5 8,7 10,2 

SKE renhold 10,9 1,9 8,4 8,4 3,4 4,1 7,5 

                                       Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM 

 

 

Virksomhet/enhet: Idrettsparken barnehage 

Deltakere i arbeidsgruppen: Berit Røise, Bjørg Bråthen, Camilla Gruvell, Gry-Heidi Torp og Rigmor 

Dahlsveen 

Planlagte oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

Skulderputer til bruk for 
personalet i pauser. 
Flere støydempende 
skillevegger på avdelingene 
og på fellesrommet. 
 
Rutiner for vask og spriting 
av bad og leker. 
Trivselsgruppa – loddsalg 
hver mnd. Sommerfest. 
 
Tilrettelegging for ansatte. 

Skulderputene flittig brukt og har 
forebygget stive muskler. 
Har erfart/lært at ikke alle plager 
disse putene er bra for.  
 
Vanskelig å si effekten av rutinene, 
men sykefraværet vårt er stabilt, 
selv om det gikk litt opp i juni. 
 
Alltid hyggelig med sosiale tiltak. 
Fått tilrettelegging skulder ved 
skulder for en ansatt. 

Barnehagen vil fortsette å gi dette 
tilbudet til de ansatte, men det er 
viktig at hver og en snakker med 
sin lege om bruk av putene når 
akutte ting oppstår. 
 
Blir videreført til høsten. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

Kontakte «Frisk-gården» - 
komme hit og gi oss råd. 

Ingen Vi har planer om å kontakte dem 
fortsatt. 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Støydempende filtteppe limt 
under bord på fellesrommet. 
«Støyøre» på avdelingene. 
 
Veiledningsheftet: «Hvordan 

Ikke fått tilbakemeldinger på de 
støydempende tiltakene enda. 
Avdelingene ikke ferdige med å 
bruke «støyøret» enda. 
 

Må høre nærmere med personalet 
og undersøke selv også, hvordan 
støyen er på fellesrommet/Åpen 
barnehage og avdelingene. 
Fortsette å jobbe med 
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forebygge sykdom i 
barnehager» 

Gått gjennom heftet på 
HMS/arbeidsgruppemøte. Heftet 
er kopiert og delt ut til alle. 

støydempende tiltak. 
Personalet har fått beskjed om å 
lese gjennom heftet. Skal tas opp 
på avdelingsmøter. 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

3 møter 
 
 

Diskutert tiltak og kommet med 
innspill til korrigerende tiltak. Dette 
er et godt fora for disse sakene. 

Har vært mange saker gruppa har 
jobbet med, så gruppa må sette 
opp flere møter til høsten. 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 
På alle bhg’s møter 
 

Ved at saker blir tatt opp i alle møter 
får vi diskutert saker med alle ansatte. 

Dette vil vi videreføre. 

 

Virksomhet/enhet: Nordli barnehage 

Deltakere i arbeidsgruppen: Torunn Paulsen, Lisbeth Olestad Hansen, Stine Johansen, Lillian 

Nybråten 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 2. 
tertial 2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

Ingen aktiviteter planlagt i 
perioden. 
Har brukt perioden på å 
finne den beste løsningen 
på fordeling av 
personalet, fordi vi har 
hatt noen i avgang. 
 
 

Har involvert hele personalgruppen 
til å finne gode løsninger, det har 
resultert i at flere har valgt selv å 
gjøre endringer til beste for 
helheten. Vanskelig, men positiv 
prosess. 

 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

Ingen oppgaver 
gjennomført, kun 
videreføring av tidligere 
oppgaver 
 
 
 

  

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Ingen 
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Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i 
tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
1 
 
 
 

Et møte for å avklare hvordan vi 
best mulig skulle gjøre prosessen 
med endringer i personalgruppen 

 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

På samarbeidsmøter og 
personalmøter. 
 
 
 
 
 

For å ivareta alles medbestemmelse og 
involvering i prosessen med endringer i 
personalgruppen. 

 

 

Virksomhet/enhet: Frogner skole 
Arbeidsgruppe: Stig Roar Karslen, Wenche Radford, Anita Wesl Nielsen, Nina Oserud Bentzen 

Karen Marie Løberg 

Planlagte 
oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 1. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

1-10 skole er tema i alle 
møter. 

 
Reklamere med hva som er 
personalrommet kan by på. 
 
Påse at det er såpe 
såpedispenser. 
 
Gjennomføre kurs i 
håndtering av utagerende 
adferd. 
 
Innkalle til møter og kurs i 
god tid. 
 
Sette inn tiltak for ansatte 
som har store utfordringer 
på jobb. 
 
Sette inn vikar når noen er 
syke/vurdere 
omorganisering. 
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Velferdsgruppa har 
representanter både fra 
SFO og skole. 

Bruke 
bedriftshelsetjenesten inn i 
dialogmøter. 

Implementere kjørereglene 
for kommunikasjon på 
Frogner skole 

Feire milepæler. 

SFO ansatt blir innkalt på alle 
velferdsmøte 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av 
konsekvensene av at 
oppgavene/aktivitetene ikke er 
gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Arbeidsgruppemøte 
06.06.14 

Agenda: 
1. Gjennomgang og

revidering av
tiltaksplanen.

2. Eventuelt

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten 
/virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 
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Virksomhet/enhet: Sørum sykehjem 

Deltakere i arbeidsgruppen: Trude Dahle, Preet Pal Jhhuti, Eva Holen, Ingunn Nysted, Renate 

Tønnesen, Elin Mikaelsen, Elin Tannåneset, Randi Engen, Trine-Lise Trobe 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Massasjestol videreføres 
Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Frukt i hverdagen Ønske fra avdelingene om frukt til 
ansatte. 

Settes i gang på høsten 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

BHT vært med og snakket 
om arbeidsmiljø i én av 
avdelingene 

BHT tatt kartlegging av 
arbeidsmiljø i en annen 
avdeling 

Skal se på tiltak rundt samhold. Det 
er en avdeling som omfatter 
mange ulike tjenester 

Avventer rapport Skal jobbe videre med 
oppgavefordeling og samarbeid i 
avdelingen 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

2 
Gikk gjennom 
medarbeiderundersøkelsen 
Deler av gruppen var med på 
kartlegging av belastningslidelser 
sammen med BHT 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Det er tema på avdelingsmøter 
i hver enkelt avdeling 
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Virksomhet/enhet: Blaker aldersheim 

Deltakere i arbeidsgruppen: Trine Bøhler, Line T. Larsen,Heidi Vestengen,Irena Arifovic,Maria Holmen 

Planlagte oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

-Sosialt x 1 pr mnd  
-Nærværsbukett 
-Fokusområde:Livskvalitet 
 

-Hyggelig å møtes utenom 
arbeidstid og prate om andre ting 
enn jobb, styrker samhold 
-Ansatte setter stor pris på 
nærværsbukett 
-Ser ut som ansatte liker å 
samarbeide om fokusområdet, får 
økt kunnskap, 
ansvar/medbestemmelse. 
 

Ingen endringer på tiltakene, de 
fungerer bra og jobbes med videre 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

Rutiner for fadderordning 
 
 

Nyansatte har ikke en fast fadder å 
forholde seg til 

Fortsetter planleggingen av 
fadderordning 
 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

- 
 

- - 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Ingen møter etter 3. april. 
 

 Neste møte er 28. august. 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

Personalmøter, ved utdeling 
av nærværsbukett, av og til 
under lunsj 
 

 Jobber videre med å forankring av 
Nærværsprosjektet i virksomheten. 
Skal informere om status og tiltakene 
pr i dag på personalmøte 11.sept. 
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Virksomhet/enhet: Botjenesten Bekkefaret 

Deltakere i arbeidsgruppen: Alle som er med på boligmøtene.  

Planlagte oppgaver/aktiviteter  
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  
 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
 

 
Grilling i forbindelse med 10 
årsmarkering. 
 
 
 
Hyttetur for ansatte 
 
 

 
Alle ansatte var invitert til 
grillingen. Her møte de fleste 
pårørende, verger, beboer og 
ansatte.  
 
Ble uro før og etter hytteturen, 
trolig på grunn av bytting av helg/ 
og forlenget fra ett døgn til to. En 
ansatt ble fornærmet for at ikke så 
mange ønsket å være med ( sa det 
selv) Tatt opp på boligmøte.  

 
 
 
 
 
 
Neste gang det skal være en slik 
aktivitet, holder det med max ett 
døgn. Og det er enighet i gruppen 
at det er frivillig= dermed ikke 
grunn til å  bli fornærmet for at folk 
ikke ønsker å delta.  
 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 

 
 
 

  

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 
 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 
Vi har oppfordret, og 
oppmuntret alle ansatte til å 
delta i «sykkel til jobb».  
 
 
 
 

 
Varierende respons, spesielt på å 
register aktivitetene  

 
Fortsetter så lenge den varer.  

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

 
8. mai 
22. mai 
19. juni 
 
 

 
Gikk på sykkel til jobben aksjonene, 
arbeidsmiljøet her. Hvordan vi tar i 
mot nyansatte 

 
 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

 
 
Vi har det som saker på 
boligmøte.  
 

 
Vi har saker oppe på boligmøter, når 
det er aktuelt. Alle kan melde inn saker 
der.  
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Virksomhet/enhet: Botjenesten Heggelia 
Lederskifte 2.tertial. Nærværsarbeidet har av den grunn ligget nede en periode. I september skal 
leder i samråd med de ansatte gjennomgå om det er behov for endringer av tiltaksplanen.  

Virksomhet/enhet: Botjenesten Sørvald 2 
På grunn av lederskifte foreligger det ikke noe rapport 2.tertial. 

Virksomhet/enhet: Hjemmebaserte tjenester 
Deltakere i arbeidsgruppen: Lena Landstad – hjelpepleier, Amund Rolstad – verneombud og 
sykepleier, Ellen Cathrine Nordli – tillitsvalgt, Hanne Undrum – enhetsleder, Eva Bassøe – 
enhetsleder, Terje Solvik – virksomhetsleder 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Sommeravslutning 

Flere rutiner er på plass i 
kvalitetssystemet, som tiltak 
i å redusere stressfaktorer 

Tilrettelegging og 
arbeidsplassvurderinger 

Prosess med psykolog 
vedrørende arbeidsmiljø på 
Frogner 

Ansatte har på eget initiativ 
deltatt på 
mosjonsaktiviteter 
(kyststien, kjerringsveiven) 

Sosial samhørighet 

Redusere stress ved at rutiner er 
på plass 

Ikke evaluert enda 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Innkjøp snuputer 

Eget treningslokale 

Dytt.no 

Vurdert som for krevende å 
arrangere/tilrettelegge, når vi ikke 
allerede har lokalene og utstyret 

Liten interesse 

Blir gjort innen september-14 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 
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Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

11/6 
26/8 
Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

I lunsj og personalmøter 

Virksomhet/enhet: SKE Renholdsservice 

Eli Ellingsen, Siw Elisabeth Bystrøm, Mona Stensrud, Nina Bjerkestrand, Irene Branderud, Bodil 

Rønning, Britt Huserbråten og Bente Hasle 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Hvordan forbedre 
Norskkunnskapene til de av 
våre ansatte som har et 
behov. 
Jobber med styreleder i KF 
for å øke respekten for 
renholderne- 
Sommerfest for renholderne 
27.06.14 

Sykefraværet har gått ned 
Medarbeiderundersøkelsen ga et 
meget godt resultat 
Arbeidsmiljøet har blitt bedre 

Vi fortsetter med matdag i høst og 
vinterferie samt fellesmøte to 
ganger pr. år. I fellesmøtet er det 
lagt opp til hygge med faglig påfyll. 
Nærværsgruppen vil fortsette med 
jevnlige møter og ser på nye 
satsningsområder fortløpende. 

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

25.05.14 og 20.06.14 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 



17 

 Virksomhet/enhet: Botjenesten Bekkedroga 

På grunn av lederskifte foreligger det ikke noe rapport 2.tertial. Ny leder tiltrådte 19.august. 

Virksomhet/enhet: Botjenesten Sørvald 1 

Deltakere i arbeidsgruppen: Susan Sand, Helene Sæther(verneombud), Lise Fjeldsrud og Martine 

Lauritsen 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Det er ikke laget nye tiltak, 
men vi jobber fortløpende 
med tidligere tiltak.   

Hvert boligmøte har vi en case i fht 
etikk eller et personaltema.  

Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Kartlegge sosiale ønsker Ikke kommet lengre i prosessen. Tar med videre til oppstart i gruppa 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Pulje 2 

Tabell 8 

Virksomheter 
2012 1.tertial 2.tertial 

Totalt 1-16 
dager  

>= 17 
dager 

totalt  1-16 
dager  

>= 17 
dager 

Totalt  

Botjenesten 
Bekkedroga 

9 2,1 9,5 11,6 2,2 9,3 11,5 

Botjenesten 
Sørvald 1 

10,4 5,6 1 6,6 2,6 18,5 21,1 

Frogner 
barnehage 

8,3 4,7 9,8 14,4 1,7 16 17,6 

Demensenheten 
Sørvald 

5,8 1,8 11 12,8 2,6 3,4 6 
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1 møte plan som var 
planlagt 22 mai, ble avlyst i 
siste liten.  

Årsak sykdom i gruppa + at 
nattevakt hadde siste boligmøte 
før han gikk av med pensjon. 
Gaven som skulle vært kjøpt inn 
var ikke på plass. Nærværsgruppa 
fikk ansvar for innkjøp.  

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Boligmøter Har alltid en runde om hvordan man 
har det på jobb. 
Og folk har mulighet til å komme med 
innspill 

Virksomhet/enhet: Frogner barnehage 

På grunn av lederskifte foreligger ikke rapport for 2.tertial. Ny leder tiltrådte 1.august og har 

gjennomgått eksisterende tiltaksplan på personalmøte for å vurdere om det er behov for noen av 

tiltakene, eller om de bør videreføres. 

Virksomhet/enhet: Sørvald demensenhet 

Deltakere i arbeidsgruppen: Lene, Linda, Sissel F., Brigitte og Silje. 

Planlagte oppgaver/aktiviteter 
som er gjennomført 2. tertial 
2014 

Kort beskrivelse av hvilken effekt 
tiltaket/aktivitetene har hatt  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Refleksjonssamtaler 
25.06.14 og 29.06.14 

Tilstrekkelig bemanning 

Søkt tilretteleggingstilskudd 
til 2 gravide ansatte. 

Felles lunsjer. Avviklet noe, 
men ikke ofte. 

Sosiale treff x 2 (grilltur i 
bålhytta) 

Undervisning 

Planlegge arbeidsadagen 

Hektisk periode på forsommeren. 
Mye sommervikarer på jobb i 
perioden og ferieavvikling for de 
faste som tiltaket er beregnet på.  
Fornøyde sommervikarer, men noe 
misnøye pga travle vakter hos de 
faste. 
Er i gang med å søke fritak fra 
arbeidsgiverperioden. 

De som deltar har godt nytte av 
dette, men dårlig oppmøte gjør at 
de ikke «gidder» å møte. 
Hyggelig treff. 

Faglunsj 15.5.14 ernæring og 
16.05.14 tvang. 

Dette har blitt en innarbeidet 
rutine på alle avdelinger 

Planlegger videre med en samtale 
pr uke pr avdeling fra og med uke 
33. (før denne rapporten er
avsluttet) 
Fortsatt fokus på riktig bemanning. 

De ansatte sier de har det bra og at 
arbeidet fungerer greit, og at de tar 
det med ro når det trengs. 
Prøver å fortsette, men 
motivasjonen hos «drivkreftene» 
svekkes. 
«Stafettpinnen» gikk videre. 

Fortsetter med dette. 

Fortsetter som før. Skriftlig på en 
avdeling ©. Muntlig på de to andre 
avdelingene. 
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Oppgaver som ikke er 
gjennomført som planlagt i 
dette tertialet 

Kort beskrivelse av konsekvensene 
av at oppgavene/aktivitetene ikke 
er gjennomført  

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Gruppemøter pr avdeling. Mye vikarer på jobb. Større behov 
til høsten. 

Det planlegges møter nå når 
ferieavviklingen er ferdig. 

Korrigerende tiltak som er 
iverksatt i tertialet 

Kort beskrivelse av hvilken effekt de 
korrigerende tiltakene har 
hatt/forventes å ha 

Spesifikasjon/merknad/videreføring 

Antall møter som er 
gjennomført i 
arbeidsgruppen i tertialet? 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad 

Møte i gruppen 13.06.14. 
Personalmøte 16.6.14 med 
nærvær på agendaen. 

Når er Nærværsprosjektet et 
tema i enheten /virksomheten 

Kort beskrivelse Spesifikasjon/merknad/videreføring 

På alle personalmøter og 
gruppemøter. I hverdagen 
ellers, når vi samhandler med 
hverandre. 

Vi jobber aktivt og fortløpende med å 
bedre arbeidsmiljøet.  

Fortsetter å fokusere på dette. 

Pulje 3 
Fjuk bofellesskap og Vesterskaun skole deltar i pulje 3, med oppstart i september 2014. 
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3. Oppsummering pr dato

Status for resultatmål 

Tabell 9. Oversikt over resultatmål og effektmål 
Parametere Resultatmål 

30.04.13 
Resultatmål 
30.04.14 

Resultatmål 
31.08.14 

Effektmål 2015 

Gjennomsnitt 
lig sykefravær 

9,5 % 8,8 6,8 7 % 

Korttidsfravær 1- 
16 dager  

4 2,3 1,4 2,5 % 

Langtidsfravær 
over 16 dager 

5,5 6,4 5,4 4,5 % 

Antall søknader 
uførepensjon 
under 50 år 

1 SKE 
Eiendom 
1 UTD 
1 OVE 

1 OVE  
1OVE 

To hele (100% 
uføre) 

1.FAM og
Nærmiljø 

1 SKE renhold 
En hel og en 
delvis 

10 eller lavere pr år 

Totalt antall 
søknader om 
uførepensjon 
totalt 

6 1. tertial 
Totalt søkt om 
8 uføre, 
hvorav 2 er 
delvise 

2.tertial 
Totalt søkt om 3 
uføre, hvorav 1  
er delvis 

Sykemelding som 
følge av graviditet 

5,8 % 
(kilde NAV) 

13,1 
4.kvartal kilde 
NAV oktober – 
desember 

 13,9 % 
1.kvartal kilde 
NAV januar – 
mars (tall for 
2.kvartal 
foreligger medio 
september 

Totalt antall 
gravide 

1.tertial 

25 31 14 Fire uker lenger i arbeid, enn ved oppstart 
av prosjektet. 
* F.o.m. 05.01.13 skal leder registrere
fravær, knyttet til graviditet. Leder er 
ansvarlig for å søke om unntak fra 
arbeidsgiveransvar hos NAV. (Refusjon i 
arbeidsgiverperioden) 
 Ved mottak av godkjent vedtak, skal 
svangerskapsrelatert fravær registreres i 
HRM.  

Kilde: Sykefraværsrapporter i HRM og data innhentet fra virksomhetsleder/enhetsleder ifb med graviditet 
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5. Planer for neste tertial

Styrets arbeid 

 Belastningslidelser OVE.  Tidfeste tiltak, samt hva som ligger utenfor de økonomiske

rammene til enheten/virksomhetene

 Fysisk aktivitet – ” Et skritt av gangen” Avklare oppstart

 Gevinstrealisering

Prosjektgruppas arbeid 
 Gjennomføre samling for arbeidsgruppene i deltakervirksomhetene/enhetene

 Oppfølging gravideprosjekt – jordmor

 Ferdigstille brosjyre for gravide innen 12.september

 Fysisk aktivitet- avklare oppstart ” Et skritt av gangen”

 Prosjektleder leder Avklaringsutvalget som har jevnlige møter

 Samarbeidsmøte med lønn. Målet er at ledere med personalansvar, skal for melding via

Visma når de skal gjennomføre oppfølgingssamtale med den sykemeldte, for å sikre

oppfølging og avklaring

 Samarbeide med IA rådgiver og velge ut noen avdelinger/enheter eller virksomheter med

høyt fravær hvor ledere får tilbud om veiledning for å løse case, avklaring av saker

tilrettelegging

 Månedlige møter i styre, prosjektgruppen, og deltakervirksomhetene

 Gevinstrealisering av Nærværsprosjektet

 Oppfølging av lederopplæring « Den viktige samtalen»

 Kommunikasjonsplan

Kompetansehevende tiltak  i regi av nærværsprosjektet 3. tertial 

Tabell 10 

Kurs  Dato Kursholder Målgruppe 
Opplæring for ledere i 
forhold til oppfølging av 
gravide 

19.septemb
er 

To bolker 

Oslo jordmor og 
kvinnesenter AS 

Obligatorisk 
oppmøte for alle 
leder og 
enhetsledere 

Tilretteleggingsplikt og 
styringsrett 

17.oktober Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
Sørum kommune 

1 års sykemelding – Hva nå? Avventer 
tilbakemeldi
ng, fra 
kursholder i 
forhold til 
dager som 
passer 

Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
Sørum kommune 

«Sees i morgen» - Grunnkurs 
– kompetansepakke for 
arbeidslivet Psykisk helse 

11.oktober NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Leder, verneombud 
og tillitsvalgte 

Mangfoldsarbeid – 
flerkulturelt arbeidsmiljø 

5.desember NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Ledere, verneombud 
og tillitsvalgte 

«Den nødvendige samtalen» 2.puljer 
21 og 24 

Oppfølging av 
lederopplæring vår 

Enhetsledere/virkso
mhetsledere, som 
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oktober Kondor (Tildelte midler 
fra Kommunal 
pensjonskasse har blitt 
benytter for å leie inn 
foreleser) 

deltok på 
lederopplæringen i 
vår. Totalt 23  

Inspirasjonsdag for 
arbeidsgruppene 

oktober 



Kompetansetiltak 2013- 2014 
I regi av Nærværsprosjektet er følgende kurs blitt gjennomført/planlagt i perioden 2013 til 2014. 

Tabell 1 

Kurs Dato Kursholder Målgruppe Innhold Antall 
deltakere 
høst 2013 

Antall 
deltaker vår 
2014 

Antall 
deltakere 
høst 2014 
(Kursene er 
tilgjengelige  
for alle ledere 
i kommunen 

Helsefremmende 
arbeidsplasser 

23.august NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 1 

Helsekilder på arbeidsplassen 
Hvordan utvikle en helsefremmende 
arbeidsplass? 
Hvordan styrke jobbnærvær? 
Relasjonsledelse og medarbeiderskap 
Kort innføring i en enkel metode som kan 
benyttes for å utvikle egen virksomhet 

Deltatt 21 
Påmeldte 24 

- - 

Helsefremmende 
arbeidsplasser 

30.august NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 1 

Se ovenfor Deltatt 21 
Påmeldte 24 

- - 

Tilretteleggingsplikt og 
styringsrett 

10.februar
17.oktober

Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere  

Økt teoretisk og praktisk kunnskap 
om det juridiske grunnlaget for 
arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og 
styringsrett, samt arbeidstakers rettigheter 
og plikter. 

Deltatt 34 
Påmeldte 37 

Deltatt 21 
Påmeldte 21 

1 års sykemelding – Hva 
nå? 

11.februar
27.oktober

Odd Hoika, jurist NAV 
Arbeidslivssenter 
Akershus 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere  

Kurset gir teoretisk og praktisk kunnskap 
for arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 
på ettårs tidspunktet og oppfølging av 
langtidssykemelding.   

Deltatt 36 
Påmeldte 35 

Foreløpig 
påmeldte 17 

«Sees i morgen» - 
Grunnkurs – 
kompetansepakke for 
arbeidslivet Psykisk helse 

25.oktober
4.april
11.november

NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 2. P.g.a. for få 
påmeldinger fikk alle 
virksomhetsledere/ 
enhetsledere tilbud 

Hvordan kan man møte ansatte som sliter 
psykisk og tilrettelegge for å hindre 
utstøting? Kurset gir en innføring i temaer 
knyttet til arbeid og psykisk helse 

Deltatt 21 
Påmeldte 21 

Deltatt 15 
Påmeldte 16 

Foreløpig 
påmeldte 7 
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om å delta, ingen 
meldte seg på 

Mangfoldsarbeid – 
flerkulturelt arbeidsmiljø 

14 og 15 
oktober 
8.april
5.desember

NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene i 
pulje 1 og 2. 
På grunn av få 
påmeldinger, fikk alle 
virksomhetsledere/ 
enhetsledere tilbud 
om å delta, ingen 
meldte seg på 

Noen utfordringer – mange muligheter. 
Å arbeide for mangfold i arbeidslivet 
innebærer å fokusere på å utnytte det 
beste i de ansattes egenart og integrere 
alle i organisasjonen på tvers av ulikheter 
som kulturell bakgrunn, etnisitet eller 
religiøs tilknytning 

Deltatt 23 
Påmeldte 23 

Deltatt 14 
Påmeldte 16 

Foreløpig 
ingen 
påmeldinger. 
Arrangeres i 
desember 

«Den viktige samtalen» 23. og 24. april Kondor (Tildelte 
midler fra Kommunal 
pensjonskasse (KLP) 
brukt for dekker 
kostandene til innleie 
av foreleser 

Enhetsledere og 
virksomhetsledere i 
pulje 1 og 2. 
Enhetsledere og 
virksomhetsledere 
som ikke deltar i 
prosjektet  

Etter ønsker fra 
enhetsledere/virksomhetsledere og 
kartlegging av kompetansebehov falt 
valget på å trygge ledere i « Den viktige 
samtalen» 

Deltok 9 
Påmeldte 12 

«Den viktige samtalen» 20 og 21 mai Kondor. Tildelte 
midler fra Kommunal 
pensjonskasse (KLP) 
brukt for dekker 
kostandene til å 
innleie av foreleser 

Se ovenfor. Etter ønsker fra 
enhetsledere/virksomhetsledere og 
kartlegging av kompetansebehov falt 
valget på å trygge ledere i « Den viktige 
samtalen» 

Deltok 13 
Påmeldte 13 

«Den viktige samtalen» del 
2 

21 oktober Kondor Tildelte 
midler fra Kommunal 
pensjonskasse (KLP) 
brukt for dekker 
kostandene til å 
innleie av foreleser 

Obligatorisk 
Oppfølging av 
enhetslederopplærin
gen   

Oppfølging av opplæring enhetsledere i « 
Den viktige samtalen».  Har man 
praktisert det man er lært? 

Deltok 9 
Påmeldte 10 

«Den viktige samtalen» del 
2 

24. oktober Kondor Obligatorisk 
Oppfølging av 
enhetslederopplærin
gen   

Oppfølging av opplæring enhetsledere i 
 «Den viktige samtalen».  Har man 
praktisert det man er lært? 

Deltok 7 
Påmeldte 10 

Opplæring for ledere i 
forhold til oppfølging av 
gravide 

19.september Oslo jordmor og 
kvinnesenter AS 

Obligatorisk oppmøte 
for alle leder og 
enhetsledere 

Tema 
-Det normale svangerskapet 
-Tilrettelegging for gravide 
-Virkemidler fra NAV og case 

Oppmøte 16 
Påmeldte 21 



RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE 
REVISJONSRAPPORTEN «SYKEFRAVÆRSARBEID I SØRUM KOMMUNE»

16.01.2014 

Det vises til høringsutkast av revisjonsrapporten «Sykefraværsarbeid i Sørum kommune» 

mottatt fra Østre Romerike Revisjonsdistrikt 13.12.13. I det følgende redegjøres det for 

rådmannens samlede vurdering av revisjonsrapportens innhold og konklusjoner, samt 

beskrivelse av de tiltaksområder som planlegges på bakgrunn av denne. 

OVERORDNET VURDERING AV REVISJONSRAPPORTEN 

Revisjonens arbeid med datainnsamling og analyse av resultater fremstår som grundig, 

systematisk og metodisk godt. Revisjonsrapporten har en ryddig struktur og et tydelig språk, 

og konklusjonene vurderes som interessante med nytteverdi for kommunen.   

Sykefraværsarbeidet har hatt høy prioritet i Sørum kommune i løpet av 2013, blant annet 

gjennom Nærværsprosjektet hvor det arbeides systematisk med de virksomhetene som har 

særlige utfordringer. Derfor anser Rådmannen det som positivt at revisjonen avdekker 

betydelig læringsutbytte og kompetansedeling mellom deltakervirksomhetene, og at 

prosjektet fremstår som godt forankret i virksomhetene med nær kobling til HMS-planer og 

det løpende HMS-arbeidet. Revisjonens konklusjoner og anbefalinger samsvarer på flere 

områder med det som er identifisert gjennom prosjektet, samtidig som det påpekes 

områder som bør vektlegges ytterligere i det videre arbeidet.  

Rådmannen ønsker å innarbeide rapportens funn som grunnlag for videre utvikling av 

sykefraværsarbeidet i organisasjonen, særlig med hensyn til kompetansetiltak overfor ledere 

med personalansvar. 

Vedlegg til sak 41/2014



KOMMENTARER TIL METODIKK, DATAINNSAMLING OG ANALYSE 

Både revisjonsrapportens innhold og arbeidet som ligger bak oppfattes å ha god kvalitet. Det 

bør likevel påpekes at dette er en dybdestudie av tre av kommunens 31 virksomheter (tar 

man med de kommunale foretakene er det 37). Revisjonen skriver at det er vanskelig å 

generalisere ut fra deres funn, men samtidig benyttes uttrykket «Sørum kommune» slik at 

rapporten kan oppfattes å omfatte alle virksomheter og at de samme funnene er gjort på 

tvers av disse. Tjenesteområdet Familie og nærmiljø (FAM) er ikke representert. Rådmannen 

vil derfor understreke at erfaringer fra blant annet Nærværsprosjektet tilsier at 

fraværssituasjonen er relativt ulik på tvers av våre virksomheter, og at dette er viktig å ta 

hensyn til i det videre arbeidet. Rådmannen ønsker likevel at de tiltaksområdene som 

defineres på bakgrunn av rapporten skal omfatte alle virksomhetene i kommunen. 

PLANLAGTE TILTAK PÅ BAKGRUNN AV KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisjonsrapportens funn vil rådmannen prioritere følgende tiltaksområder i 

det videre sykefraværsarbeidet i Sørum kommune: 

1. Kompetansetiltak, særlig rettet mot enhetsledere - både i form av administrativ

opplæring og gjennom utarbeidelse av et nytt lederutviklingsprogram rettet mot denne

gruppen. Kurs- og opplæringstilbud i regi av i Nærværsprosjektet vil også utgjøre en

viktig del av dette tiltaksområdet. Prosjektet skal utvides gradvis med flere

deltakervirksomheter i løpet av 2014. Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen

(OTU) vil ha et overordnet ansvar for å sikre gjennomføring av kompetansetiltakene.

Tidsperspektiv: Flere kompetansetiltak rettet mot denne gruppen er planlagt 

gjennomført allerede i løpet våren 2014, både i regi av Nærværsprosjektet og OTU. 

Nærværsprosjektet vil videre ha dette som en prioritert gjennom den resterende 

prosjektperioden. 

2. Gjennomgang av myndighetsstruktur og formalisering av videredelegert

personalansvar. Rapporten avdekker sprikende praksis i de involverte virksomhetene når

det gjelder formalisering av videredelegert personalansvar og myndighetsstruktur blant

enhetsledere. Det er grunn til å tro at situasjonen er rimelig lik på tvers av

tjenesteområdene, det er blant annet avdekket et tilsvarende mønster hos

deltakervirksomhetene i Nærværsprosjektet. Kommunalsjefene får derfor et overordnet

ansvar for å sikre at virksomhetene i eget tjenesteområde utarbeider og formalisere en

hensiktsmessig delegeringsstruktur, som på en utvetydig måte beskriver

personalansvaret som er delegert til den enkelte leder. Virksomhetene skal ha klare

kommandolinjer med formelt delegert myndighet i samsvar med bestemmelsene i

kommunens videredelegeringsreglement. Som et ledd i denne prosessen må det også



vurderes hvor mange ansatte det er forsvarlig at den enkelte leder har personalansvar 

for, med det utgangspunkt at alle ansatte skal sikres god personaloppfølging 

Tidsperspektiv: Gjennomgangen fullføres i løpet av våren 2014. 

3. Sykefraværsarbeid foreslås som obligatorisk område i internrevisjon for 2014.

Revisjonsrapporten tydeliggjør behovet for en mer jevnlig og systematisk evaluering av

tiltakene og sykefraværsarbeidet som gjennomføres i kommunen. Å innarbeide

sykefraværsarbeid som et område i kommunens internrevisjon kan være et viktig bidrag i

denne sammenheng, og åpner samtidig for økt læring på tvers av virksomheter og

tjenesteområdene.

Tidsperspektiv: Innen utgangen av 2014. 

4. Rapportens konklusjoner tas inn som sentralt beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet

med å utarbeide forebyggende tiltak og evaluere iverksatte tiltak gjennom det

pågående Nærværsprosjektet. Nærværsprosjektet involverer de virksomhetene i

kommunen som har hatt de største utfordringene knyttet til sykefravær. Den første

puljen i prosjektet har i samarbeid med prosjektgruppen, ansatte, tillitsvalgte og

eksterne samarbeidspartnere utarbeidet lokale tiltaksplaner i løpet av våren 2013. I tråd

med revisjonsrapportens konklusjoner og vedtatt prosjektbeskrivelse, skal det som en

del av prosjektet legges vekt på å evaluere den faktiske effekten av iverksatte tiltak.

Utarbeidelsen av forbyggende tiltak består som ett av hovedmålene i prosjektet, og

anvendelsen av kunnskap fra forskning på nasjonalt nivå, samt interne

undersøkelser/kilder lokalt i organisasjonen (herunder revisjonsrapporten) skal utgjøre

et fundament for dette arbeidet.

Tidsperspektiv: Umiddelbar virkning. 

5. OTU får ansvar for å bedre kommunikasjonen med aktuelle instanser i NAV og for å

bedre informasjonen til organisasjonen om NAVs tjenester og funksjoner i IA-arbeidet

a. OTU går i dialog med NAV Sørum for å avklare hvordan vi kan forbedre vårt

samarbeid i det videre sykefraværsarbeidet.

b. OTU får ansvar for å sikre at NAV arbeidslivssenter og IA-rådgiver gjøres mer kjent

i organisasjonen gjennom jevnlige informasjons- og opplæringstiltak for ledere og

medarbeidere.

Tidsperspektiv: Våren 2014. 



SLUTTMERKNAD 

Rådmannen er godt fornøyd med arbeidet som er utført av revisjonen i forbindelse med det 

foreliggende revisjonsprosjektet, og vurderer revisjonens konklusjoner som et viktig bidrag 

til videreutvikling av sykefraværsarbeidet i kommunen. Temaet har høy aktualitet i 

organisasjonen, og revisjonens gjennomgang sammenfaller på en gunstig måte med det 

pågående Nærværsprosjektet i kommunen.  



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

42/2014 Prosjektskisse for ett forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innenfor organisering og kontroll. 

4.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Prosjektskisse til ett forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor organisering og kontroll

2. Økonomi- og administrasjonsutvalget sak 127/14 – evaluering av ny organisasjon og

forholdet mellom rådmannskommunen og de kommunale foretakene

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet i møte den 3.9.14 prioritering av kommende forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

Sørum kommune. Følgende prosjekter ble vedtatt i sak 36/2014: 

1. Kommunens styrings- og kontrollsystem

2. Samhandlingsreformen

3. Anskaffelser

Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å lage en skisse for mulige innretninger av første prosjekt 

innenfor styring og/eller kontroll. Det kom frem under diskusjonen i møtet at ansvars- og rolledeling 

i foretaksorganiseringen i kommunen skulle være tema for notatet. Bakgrunnen for dette er omtalt 

nærmere i revisjonens notat punkt 5.3.     

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i samme sak: 

Revisjonen bes om å utarbeide en prosjektskisse for en forvaltningsrevisjon av området kommunens 

styrings- og kontrollsystem til neste møte 4.11.14.  

Det er viktig å peke på at et forvaltningsrevisjonsprosjekt ikke skal vurdere eller evaluere hvordan en 

kommune har valgt å organisere sin virksomhet. Dette vil ligge utenfor det loven har bestemt at en 

forvaltningsrevisjon kan være, jf. kommuneloven § 77 nr. 4. med tilhørende forskrift. Det å vurdere 

hvordan en gitt organisering fungerer med hensyn til roller, ansvarsdeling og samhandling og 

hvordan dette påvirker oppgaveløsningen er derimot tema som er kjernen av det en 

forvaltningsrevisjon kan handle om. 

Revisjonen har utarbeidet et notat som har som formål å gi kontrollutvalget et godt 

diskusjonsgrunnlag for bestilling av sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt (se vedlegg 1). 

Innledningsvis gis en innføring i reguleringen av foretaksmodellen i kommuneloven, deretter en 

redegjørelse for ny forskning på området som reiser relevante problemstillinger knyttet til 

foretaksorganiseringen. Videre en skisse av foretaksorganiseringen i Sørum og tre alternative skisser 

til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette feltet. Revisjonen kan i tillegg gi en nærmere 

redegjørelse og vurdering i møtet.  
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Det er nylig behandlet en sak i Økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) under sak 127/14 – 

evaluering av ny organisasjon og forholdet mellom rådmannskommunen og de kommunale 

foretakene (se vedlegg 2) hvor følgende vedtak ble fattet: 

1. Politiske bestillinger gitt rådmannen på evaluering av omorganiseringen i 2012 av

rådmannskommunen og evaluering av forholdet mellom kommunens tre administrative deler

gjennomføres ved hjelp av ekstern bistand.

2. Det skal benyttes samme konsulentfirma til begge delprosjektene slik at en helhetlig

evaluering av kommunens samlede administrasjon gjennomføres. Dette finansieres ved

ompostering innenfor vedtatt budsjett. Det legges fram forslag til mandat og

prosjektgjennomføring snarest.

3. Det skal parallelt arbeides videre med rutineforbedringer og vurdering av vedlikeholdsnivået

uavhengig av vurdering av det prinsipielle forholdet mellom rådmannskommunen og de

kommunale foretakene.

4. Forslag til mandat og prosesser for å forankre arbeidet politisk, administrativt, i styrene og i

arbeidstakerorganisasjonene fremmes i egen sak til Ø/A snarest.

Bestillingen fra Ø/A kan overlappe et forvaltningsprosjekt innenfor temaet ansvars- og rolledeling i 

foretaksorganiseringen. Som revisjonen skriver så må flere av de problemstillingene som er omtalt i 

skisse 2 forventes å være tema i den forestående eksterne evalueringen som nå iverksettes fra 

administrasjonen. Et forslag til mandat og prosesser vil bli fremmet i egen sak til Ø/A snarest, og 

kontrollutvalget bør velge å avvente et prosjekt etter skisse 1 og 2.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vil avvente Økonomi- og administrasjonsutvalgets videre behandling av den 

forestående eksterne evalueringen før man tar stilling til et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



Vedlegg 1 til sak 42/2014
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Arkivsak-dok. 14/04265-1 
Saksbehandler Helga Soldal 

EVALUERING AV NY ORGANISASJON OG FORHOLDET MELLOM 
RÅDMANNSKOMMUNEN OG DE KOMMUNALE FORETAKENE 

Rådmannens innstilling: 
Politiske bestillinger gitt rådmannen på evaluering av omorganiseringen i 2012 av 
rådmannskommunen og evaluering av forholdet mellom kommunens tre 
administrative deler gjennomføres ved hjelp av ekstern bistand.  

Det skal benyttes samme konsulentfirma til begge delprosjektene slik at en helhetlig 
evaluering av kommunens samlede administrasjon gjennomføres. 

Dette finansieres ved ompostering innenfor vedtatt budsjett. 

Det legges fram forslag til mandat og prosjektgjennomføring snarest. 

Vedlegg (iPad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 
1. Kommunestyresak 1/12 Organisasjonsendring i Sørum kommune
2. Kommunestyresak 56/13 Rolleavklaring mellom rådmannskommunen og de kommunale

foretakene

Vedlegg 2 til sak 42/2014
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Oppsummering: 
Saken dreier seg om oppstart og tilrettelegging for evalueringen av ny organisasjon 
og av forholdet mellom rådmannen og de kommunale foretakene. 

I forbindelse med behandling av budsjett for 2014, ba kommunestyret rådmannen 
legge fram en vurdering av om organisasjonen har innfridd målsettingene som lå til 
grunn da omorganiseringsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret,konferer sak 1/12. 

Etter rådmannens syn vil ikke kommunestyret får en fullstendig evaluering av 
organisasjonen uten at en også involverer forholdet til de kommunale foretakene. 
Rådmannen viser til sak 56/13 Rolleavklaring mellom rådmannskommunen og de 
kommunale foretakene, konferer også kommuneplanens handlingsdel med 
økonomiplan 2015 -2018 (2022), (saksnr 62/14) verbalforslag nr 2, vedrørende 
utredning av forholdet mellom de kommunale foretakene og rådmannskommunen. 

Rådmannen anmoder om at evaluering av ny organisasjon og av forholdet mellom 
rådmannen og foretakene kan se i sammenheng, men i to ulike delprosesser. 
Det kan likevel arbeides videre med rutineforbedringer og vurdering av 
vedlikeholdsnivået uavhengig av vurdering av det prinsipielle forholdet mellom 
rådmannen og foretakene.  
Delrapporten om forholdet mellom de tre administrative delene: 
Rådmannskommunen, Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF, vil være viktig som grunnlaget for politiske beslutninger 
vedrørende rollefordelingen mellom rådmannskommunen og foretakene. 

Forslag til mandat og til prosesser for å forankre arbeidet/rapportene politisk, i 
styrene og i arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen foreslås fremmet som 
egen sak til Økonomi og administrasjonsutvalget før arbeidet med evalueringene 
iverksettes.  

Utgiftene til konsulentbistand foreslås dekket over kostnadssted 3091 
Rådmannsfunksjonen gjennom en budsjettjustering av mindreforbruk på lønn i 2014. 

Bakgrunn for saken: 
Evaluering av omorganisering i rådmannskommunen. 

Kommunestyret vedtok i sak 1/12 Omorganisering i Sørum kommune. 
«Rådmannens forslag til omorganisering av organisasjonen tas til orientering. 
Den nye organisasjonen evalueres systematisk de kommende årene, med fokus på 
brukertilfredshet, kvalitet og økonomiske gevinster. 

Utvalgenes ansvarsområder endres på følgende måte: Ansvaret for barnevern flyttes 
fra oppvekstutvalget til sosial- og omsorgsutvalget. 
Rådmannen får i oppgave å ta dette inn i den kommende revideringen av 
Delegeringsreglementet.»  

Organisasjonsendringene ble iverksatt pr 01.05.12. 

I forbindelse med årsbudsjett for 2014 sak 130/13 vedtok kommunestyre følgende 
verbalvedtak: 

«Vurdering av ny organisasjon 
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Målsettingen for omorganiseringen og etableringen av den nye 
rådmannsorganisasjonen var å effektivisere den kommunale driften. Nå er den nye 
organisasjonen på plass og har fått virke en tid. Kommunestyret ber om at det innen 
utgangen av 2014 legges frem en vurdering av om organisasjonen innfrir 
målsettingene som lå til grunn da omorganiseringsprosjektet ble vedtatt av 
kommunestyret» 

På bakgrunn av rådmannsskifte ble arbeidet med dette verbalvedtaket utsatt til ny 
rådmann hadde tiltrådt. 

Rådmannen har vurdert oppdraget både i forhold til å gjennomføre evalueringen selv, 
eller å bruke ekstern bistand. Rådmannen har vurdert det som mest hensiktsmessig 
å bruke ekstern bistand for å få en uhildet vurdering av organisasjonen.  
Ved evaluering i egenregi får en ikke med seg det kritiske blikket fra utsiden – noe 
som også er viktig for å få en helhetlig vurdering av organisasjonen. 

I tillegg vil det av kapasitetshensyn på grunn av andre store oppgaver som f.eks 
budsjett-, økonomiplan- og kommuneplanarbeidet i organisasjonen, være mer 
rasjonelt og mere ressurseffektivt å bruke eksterne krefter til evalueringsarbeidet enn 
egne ressurser. 

Forslag til mandat og prosesser for å forankre arbeidet politisk, administrativt, i 
styrene og i arbeidstakerorganisasjonene vil bli fremmet som egen sak til Økonomi- 
og administrasjonsutvalget. 

Evaluering av kommunens helhetlige administrative organisering. 

I forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 
2015-2018 (2022), sak 62/14, verbalvedtak 2: Utredning av forholdet mellom KFene 
og rådmannskommunen, vedtok kommunestyret:  

«Utredning av forholdet mellom KFene og rådmannskommunen. 
 Det er nedsatt et utvalg som skal utrede framtidig samspill mellom rådmannen og 
KFene. Arbeidet i dette utvalget er stanset i påvente av ny rådmann. I tillegg til tidligere 
mandat ber vi om at man vurderer følgende: 

 Regnskapsrutinene

 Husleieordningen. Er det hensiktsmessig at virksomhetene har ansvar for strøm, tele,
VAR og andre avgifter

 Vedlikeholdsnivå

 Dagens ordning med rullerende vedlikeholdsplaner. Vi er opptatt av forutsigbare
vedlikeholdsplaner.»

Utvalget ble nedsatt i kommunestyresak 56/13: 
1. Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjektets fase 1 til orientering.
2. Det overordna administrative strategiske ansvaret for samfunns- og

tjenesteutvikling for hele kommunen ligger hos rådmannen.
3. Ved prosedyrer for uenighet avklarer rådmannen og styreleder saken. Dersom

de ikke kommer fram til enighet, løftes saken til politisk behandling.
4. Det nedsettes et politisk utvalg som tar utgangspunkt i det arbeidet som er

gjort, bestående av:
- Ordfører
- Varaordfører



4 

- De to styrelederne 
– De to daglige lederne
 - Rådmannen  
- 3 fra opposisjonen: Marianne Grimstad Hansen (H), Roy Merli (H), Arne-
Rune Gjelsvik (FrP) 
 - 2 representanter for de ansattes organisasjoner 

5. Det pålegges ordfører å vurdere om informasjonen til enhver tid er god nok til

politikere og befolkning om de sakene som gjennomføres i foretakene.

Begge disse vedtakene inneholder flere deler på ulikt strategisk og operativt nivå og 
kan deles opp etter det. Ut fra det overordnede administrative ansvaret som er lagt til 
rådmannen, vurdere rådmannen at det ville være hensiktsmessig å få en evaluering 
av forholdet mellom rådmannskommunene og foretakene samtidig med evaluering 
av rådmannskommunen, men definert i to delprosesser, for å få fram et helhetsbilde 
av kommunen administrativt.  

De øvrige delene av vedtakene som angår rutineforbedringer, hvordan utgifter skal 
fordeles og vedlikeholdsplaner og nivå er det mulig å arbeide videre med på et mer 
operativt og politisk nivå. 

Rådmannen anmoder om at kommunestyret gir tilslutning til at vurdering av 
rolleavklaring mellom rådmannskommunen og foretakene kan gjennomføres som en 
del av evalueringen av organisasjonen for å få fram et helhetlig bilde av sam-
handlingen mellom kommunens tre administrative deler. 

Vurderingen er gjort fra et overordnet strategisk perspektiv og har så langt ikke vært 
drøftet med andre berørte parter som styrene i foretakene eller arbeidstaker-
organisasjonene. Dette vil bli fulgt opp så snart arbeidet er igangsatt.  

Forslag til mandat og prosesser foreslås fremmet som egen sak sammen med 
evalueringen av ny organisasjon, og det skal legges til rette for 
medvirkningsprosesser. 

Konsekvenser: 
Eksisterende planer: 
Kommunestyresak 130/13 Årsbudsjett 2014  
Kommunestyresak 62/14 kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 -
2018 (2022) 

Gjeldende vedtak: 
Kommunestyresak 1/12 Organisasjonsendring i Sørum kommune 
Kommunestyresak 56/13 Rolleavklaring mellom rådmannskommunen og de 
kommunale foretakene 

Økonomi: 
Ekstern konsulentbistand kan i 2014 dekkes over kostnadssted 3091 
Rådmannsfunksjonen på grunn av mindreforbruk på fastlønn. 
Dersom kostandene kommer over på 2015, vil det iht. nye økonomirutiner bli fremmet 
sak til økonomiutvalget / overføres midler til 2015. 
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Bemanning: 
Ingen  

Bærekraftig utvikling: 
Effektiv organisering av kommunale organisasjoner er viktig for å støtte opp under en 
bærekraftig utvikling.  

Uttalelse fra andre utvalg: 
Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for 
uttalelse til (skriv ja eller nei): 
 Arbeidsmiljøutvalget: Ja
 Eldrerådet:
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
 Barns og unges kommunestyre:
 Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke:

Alternativer: 
Organisasjonen selv gjennomfører vurdering av om målsettingene ved 
omorganiseringen er innfridd.  Mandat og prosess for gjennomføring av evalueringen 
fastsettes av økonomi- og administrasjonsutvalget. 
Rådmannen anbefaler ikke at evalueringen tas i egenregi da en ikke vil få med seg 
det uavhengige blikket på organisasjonen og fordi alternativet utelukker vurdering av 
rollefordelingen mellom rådmannskommunen og de kommunale foretakene. 
Forholdet mellom rådmannskommunen og de kommunale foretakene påvirker 
kommunens samlede leveranser. 

Vurdering: 
For å tilrettelegge for en effektiv og helhetlig prosess som gir kommunestyret et godt 
grunnlag for å vurdere organisasjonen, mener rådmannen det er vesentlig at 
evalueringen blir gjennomført av eksterne krefter, dvs et konsulentfirma. 
Det anmodes derfor om at det gis tilsagn til bruk av konsulentbistand både til å 
utforme mandatet og til gjennomføring av evalueringen når mandatet er godkjent 
politisk. 

Rådmannen anmoder videre om at evaluering av ny organisasjon og av 
rolleavklaringen mellom rådmannskommunen og foretakene, kan ses i sammenheng, 
men i to ulike delprosesser. De kommunale foretakene er en viktig del av den 
samlede, kommunale tjenesteytingen, men ikke underlagt rådmannens styringsrett. 
Rådmannen er imidlertid tillagt det overordnede, administrative, strategiske ansvaret 
for samfunns- og tjenesteutvikling for hele kommunen og slik sett avhengig av at alle 
kommunens administrative deler fungerer optimalt, også sett fra et 
samhandlingsperspektiv. 

Den foreslåtte framgangsmåten vil medføre at mandatet til det oppnevnte utvalget i 
sak 56/13 blir endret. Den brede medvirkning som ble forutsatt i utvalget skal da 
ivaretas gjennom andre prosesser. Det vil bli framlagt forslag til løsninger for dette. 

 Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
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Vedtaket bekjentgjøres på kommunens hjemmeside på vanlig måte og internt i 
organisasjonen. Arbeidstakerorganisasjonene, styrene og daglige ledere i de 
kommunale foretakene informeres ved oversendelse av vedtaket.  
Rådmannen vil invitere berørte parter inn i det videre arbeidet med evalueringen. 

Dato: 06.10.2014. 
Godkjent av rådmann Siri Gauthun Kielland 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

43/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 4.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2015 Sørum kommune.

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 

foreta endringer i planperioden. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 (vedlegg 1) ble behandlet i kontrollutvalget den 27. november 

2012 og i kommunestyret den 13. februar 2013. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak av plan for selskapskontroll for 2013 –

2015 for Sørum kommune.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis

forutsetningene skulle endre seg.

En oversikt over hvilke selskaper som skulle underlegges kontroll i perioden finnes i vedlegg 2 i 

planen. Eierskapskontroll er gjennomført i ROAF, Norasonde og Krisesenteret, og ble behandlet i 

kontrollutvalget i mars 2014. Østre Romerike Brann og Redningsvesen IKS har fusjonert med Nedre 

Romerike Brann og Redningsvesen IKS.  

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, 

revidert felles plan for alle selskapene.  

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen 

(vedlegg 2) legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret 

kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer 

relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må 

baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og 

beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som 

så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger fra 

kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på 

side 8. 
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  
 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
 

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 
utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 
rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 
til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 
forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 
innhold: 
 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner  
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 
Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 
(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 
andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 
kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 
en kvalifisert og uavhengig revisor. 
 
Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 
eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 
imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 
selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 
 
 Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

 Koml § 77 nr. 5 Koml § 80, 1. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 1. ledd 

Koml § 80, 2. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 
kontroll 

Påse at kommunens 
eierinteresser ivaretas 
fra eiers side 

I tillegg til å påse at 
kommunens eierinteresser 
ivaretas, gis innsynsrett inn i 
selskaper for å gjennomføre 
kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 
kommunale og private 
eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Koml § 27-selskap som 
er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

 
 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 
innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 
samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. Kommuneloven kapittel 5A, §§ 28-1a-1k, om 
Vertskommunesamarbeid og 5B om Samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som 
administrativt samarbeid, jf koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt 
nemnd, jf koml. § 28-1c.  
 
I tillegg fins  

• aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,  
• uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har 

ansatte, 
• stiftelser, 
• kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.  

 
I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 
selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 
omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 
selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært behov 
for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert eierkommunenes 
kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I forlengelsen av dette 
har ØRR i samarbeid med NRD utarbeidet en oversikt over alle samarbeid utover de som er omfattet 
av selskapskontroll, se vedlegg (3). I denne sammenheng foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt 
til å følge opp nærmere kontroll av disse virksomhetene i planperioden.    
 
Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene vil være forskjellig avhengig av hva slags formell 
organisering de har. De samarbeid som er organisert etter kommuneloven kap. 5A vil for eksempel 
kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 
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Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og lignende er 
kommunelovens § 77 nr 5.  
Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 
undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

   

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 
og regler.  
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 
utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 
interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 
til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 
funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 
 
Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 
private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 
utgangspunkt i åpne kilder fordi innsynsretten etter § 80 ikke gjelder. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 
dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 
gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 
nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 
endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  
 
Selskapskontrollen kan gjennomføres av ØRR1, ROKUS IKS (eierskapskontroll) eller den/de som 
kontrollutvalget måtte bestemme. Det tas stilling til dette i forbindelse med bestilling av den enkelte 
kontroll. Når det gjelder selskapskontroll kan slik kontroll gjennomføres av sekretariatet, såfremt 
selskapskontrollen ikke også omfatter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon anses som revisjon. 
 
Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet.  
 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.  
  

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 
av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 
gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

                                                 
1 ØRR eller den nye revisjonsenheten 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 
av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 
korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 
 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 
selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, bør dette framgå av 
årsrapporten. 
 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  
 

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 
selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.2 
 
Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 
når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 
selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 
 

                                                 
2 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 
gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 
  

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2012 

Slik det fremgår over har ØRR prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 
eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 
gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder.  
 
Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 
styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst de selskap som eies av 
kommunene i fellesskap.  
 
Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 
respektive virksomheter som kan ha vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  
 

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2015 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 
selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. Perioden vil i praksis kunne strekke seg inn i 
2016. 
 
Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 
selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 
foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 
være hensiktmessig. 
 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er ikke foreslått, men vil bli vurdert i forlengelsen av hver 
enkelt eierskapskontroll. 
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VEDLEGG 1:  

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL  
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 
 

Kommuneloven § 77 nr 5:  
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Kommuneloven § 80:  
 I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 
eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 
for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 
selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 
selv foreta undersøkelser i selskapet. 
 
 Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg og revisor. 
 
 Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 
til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ. 

 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 
 

Kap. 6. Selskapskontroll 
 
§ 13. Selskapskontroll  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

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 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 
til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 
selskapskontroll.  
 
§ 14. Selskapskontrollens innhold  

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 
med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  
 
§ 15. Rapportering om selskapskontrollen  

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 
gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 
fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 
om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

 
Selskap Eierform Eiere Status  

Østre Romerike Brann- og 
redningsvesen IKS 

IKS Sørum 57 % 
Fet 43 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2013 

Romerike Avfallsforedling 
 

IKS 
 

Lørenskog  21,43 % 
Gjerderum    3,58 %  
Sørum          10,71%  
Rælingen    10,71 %  
Enebakk       7,14 % 
Nittedal      14,29 % 
Skedsmo         25% 
Fet                7,14 % 
 
(oppdatert 13.8.08) 
 

Eierskapskontroll pågår og 
avsluttes i løpet av november i 
år (2012) 

Nedre Romerike vannverk AS 
 
  

AS 
 

AS-andeler: 
Lørenskog    25,0 %                           
Nittedal        14,3 %     
Rælingen     10,7 %     
Sørum          10,7 %  
Skedsmo       32,2 % 
Fet                  7,1 % 
 
  

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Vannverk IKS IKS IKS-andeler: 
Lø: 23,6; Ni: 17,4; 
Ræ: 14,3; Sø: 5,5; 
Sk: 34,7: Fe: 4,5 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014 

Krogstad Miljøpark AS AS Sørum 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014 

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 
Tannhelsetjenesten 25.16 % 
Skedsmo Kommune 20.20 % 
Lørenskog Kommune 14.37 % 
Nittedal Kommune 10.70 % 
Rælingen Kommune 9.00 % 
Sørum Kommune 7.41%  
Fet Kommune 5.93 %  
Aurskog-Høland 
Kommune5.00% 
Andre 2.23% (NB: privat 
aksje) 

Gjennomføres 
eierskapskontroll 2012 

Romerikes 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 
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Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 
 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  
 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID  
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   
 
    

Adm.vertskommune-
samarbeid, Kl § 28 

IINR (Interkommunal 
innkjøpsordning Nedre 
Romerike) 

Et forpliktende 
samarbeid fra 1997, 
består nå av Sørum, 
Fet, Enebakk, 
Rælingen, Nittedal og 
Aurskog-Høland. 

Sørum er 
vertskommune 

Adm.vertskommune- 
Samarbeid, Kl § 28 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 
Skedsmo, Sørum 

Skedsmo er 
vertskommune 

Samarbeid, Koml. § 27 Østre Romerike 
revisjonsdistrikt 

Aurskog-Høland, Fet, 
Nes og Sørum 

Sørum er 
vertskommune 

Koml. § 27 Skåningsrud skole Aurskog-Høland, Nes 
og Sørum 

Sørum 

Andre 
Samarbeidsformer 

   

 SNR  
Samarbeidsrådet 
På Nedre Romerike. 
 
 

Aurskog Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus 
Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 
kommune 

 Kunnskapsbyen Lillestrøm Aurskog-Høland, Fet, 
Skedsmo, Sørum, 

 

 Barnevernvakten Lørenskog, Nittedal, 
Fet, Rælingen, Sørum, 
Gjerdrum, Aurskog-
Høland, Ullensaker, 
Nannestad, Hurdal, 
Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 
ansvarlig for drift og 
personal 

 Romerike HMS Senter BA Fet, Aurskog-Høland, 
Sørum 

 

For øvrig vises til kommunens eiermelding som blant annet inneholder informasjon om Stiftelsen Valstad Café,  
Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne og Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. 
 
Kommunens eiermelding er behandlet slik: 

• Sørum kommunestyre 18.10.2006 / sak 68/06 
• Sørum kommunestyre 26.11.2008 / sak 75/08 

 
Kommuneloven er ovenfor forkortet Kl.
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VEDLEGG 4 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 
av dokumenter. 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 
- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 
- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 
- Selskapets revisor tilskrives 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 
Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 
- Avtalemessige forhold 
- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 
- Juridiske forhold 
- Organisasjon 
- Miljø 
- Framtidsutsikter 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 
representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 
kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

 

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

 

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 
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organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

 

1.4 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
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2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser 

selskapskontrollens omfang og innhold: 

 

 

 
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 

 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). 

Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 

som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kapittel 3 i 

forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en 

kvalifisert og uavhengig revisor. 

 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med 

private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, 

vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra 

deleide selskaper. 

 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

 

 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd 

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra eiers 

side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 
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3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

 

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært 

behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

 

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter aktuelle lover og 

regler.  

 

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser 

seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. I et selskap med statlige eller private eierinteresser 

må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder 

fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne være å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten 

og resultater i selskapet. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

 

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

 

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

 
 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon  AS 

Haldenvassdragets kanalselskap  AS 

KLP 
 Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 

IINR § 28-1 a-b 

Skåningsrud § 27 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Haldenvassdragets kanaltjeneste 
 

  

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

 
 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a 

PP-tjenester § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1 a 

e-Stab § 28-1 a 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

KLP 

 Øyeren Båtservice AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27 

BORI 

 SNR § 27 

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a 

Øyeren IKT § 28-1 a 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

  

 

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a- 

PP-tjenester § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1 a 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 a 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a 

Tolketjenesten § 28-1 a 

  

 

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

UniVann § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 
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Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

 Svanfoss sluser  

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

 

  Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

Skåningsrud § 27 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

Voksenopplæring § 28-1 a 

Voldtektsmottak § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1-a 

estab § 28-1 a-b 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  

 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 a 
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Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum  AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 a-b 

Øyeren IKT § 28-1 a-b 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 
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Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen  § 28-1a-b) 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 
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Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark  AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

KLP 

 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 

IINR § 28-1 

Skåningsrud § 27 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 
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Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a-b

Voksenopplæring § 28-1 a-b

Felles flyktningemottaksarbeid 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike. 4.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike (se vedlegg). 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi 

nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. 

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. 

Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll). 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune 

(vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med 

vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det 

gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i 

deltakerkommunene etablerer kontakt. 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold 

til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i 

starten av valgperioden hvor mange er nye medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 
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Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg til sak 44/2014



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4.11.14 

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 

46/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 4.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 56 -2014.

2. Skatteinngangen september 2014.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 108/14 – Revisjonsrapport – Introduksjonsordning

for flyktninger.

4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 121/14 – Revisjonsnotat – strakstiltak på Sørum

kirkegård – kontrollutvalget i Sørum kommune.

5. Melding om vedtak i kommunestyret sak 122/14 - Nyvalg etter at KrF trekker seg fra

flertallssamarbeidet.

6. Sørum kommune tertialrapport 2. tertial 2014 (deles ut i møtet)

7. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 28.10.14.

8. Tiltaksplan 2014, sist redigert 28.10.14.

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

orientering om er:  

 Mva. på kontroll- og behandlingsgebyr.

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 46/2014



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 29.08.2014 29.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonsundersøkelse om utvidelse av Sørum 

kirkegård. 419.6.3

42 02.09.2014 02.09.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonsnotat vedrørende forundersøkelse av 

Sørum kommunale eiendomsforetak KF sin 

leieavtale av lokaler i Bankgården. 419.6.3

43 04.08.2014 04.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Sørum kommune. 419.3.1

44 15.08.2014 15.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Sørum kommune, eiendomsforetaket og 

kommunalteknikk. 419.3.1

45 27.08.2014 27.08.2014 x Jostein Elli

Henvendelse til kontrollutvalget vedr. BW felt på 

Vardefjellet. 419.2.2

46 03.09.2014 03.09.2014 x Sørum kommune Særutskrift i sak 33/2014 og 34/2014. 419.5.5

47 03.09.2014 03.09.2014 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 36/2014. 419.5.5

48 05.09.2014 05.09.2014 x Harald Ringstad Sørum KRF Særutskrift i sak 31/2014. 419.5.5

49 05.09.2014 05.09.2014 x

Vidar Kristensen gruppeleder Sørum 

KRF Særutskrift i sak 32/2014. 419.5.5

50 05.09.2014 05.09.2014 x Jostein Elli Særutskrift i sak 38/2014. 419.5.5

51 24.10.2014 24.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Notat fra revisjonen vedr. prosjektskisse til fvl. 

rev. Prosjekt om organisering og kontroll. 419.9.2

52 15.09.2014 15.09.2014 x Sørum kommune Møteplan 2015. 419.epost

53 14.10.2014 14.10.2014 x Sørum kommune

Invitasjon til rådmannen på kontrollutvalgsmøte 

4.11.14. 419.2.2



54 23.10.2014 22.10.2014 x Sørum kommune

Vedtak i kommunestyret sak 121/14 - strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 419.6.5

55 27.10.2014 22.10.2014 x Sørum kommune

Vedtak i kommunestyret sak 122/14 - Nyvalg etter 

at KRF trekker seg fra flertallssamarbeidet. 419.epost

56 28.10.2014 28.10.2014 x Sørum kommune

Tilbakemelding fra administrasjonen vedrørende 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 

sykefraværsarbeidet i Sørum kommune. 419.9.5
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Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 73 332 375 73 900 000 71 278 838 340 638 248 342 370 000 330 765 916 

Avvik i kroner -567 625 2 053 537 -1 731 752 9 872 332 

Avvik i prosent -0,8 % 2,9 % -0,5 % 3,0 % 

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

Skatteinngang 49 092 414 50 670 000 49 928 898 228 786 500 234 806 000 226 173 189 

Avvik i kroner -1 577 586 -836 484 -6 019 500 2 613 311 

Avvik i prosent -3,1 % -1,7 % -2,6 % 1,2 % 

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

Skatteinngang 104 331 044 103 400 000 101 143 935 482 990 961 479 051 000 463 409 069 

Avvik i kroner 931 044 3 187 109 3 939 961 19 581 892 

Avvik i prosent 0,9 % 3,2 % 0,8 % 4,2 % 

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

Skatteinngang 231 301 850 230 100 000 229 607 338 1 075 025 087 1 066 400 000 
1 056 052 

758 

Avvik i kroner 1 201 850 1 694 512 8 625 087 18 972 329 

Avvik i prosent 0,5 % 0,7 % 0,8 % 1,8 % 

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

Skatteinngang 72 329 051 72 000 000 70 077 355 339 965 528 338 233 000 325 036 657 

Avvik i kroner 329 051 2 251 696 1 732 528 14 928 871 

Avvik i prosent 0,5 % 3,2 % 0,5 % 4,6 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 280 016 1 740 554 1 725 000 15 554 

Gebyr inkasso 44 562 268 605 262 500 6 105 

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 60 237 233 

Hittil i år 1 453 17 491 003 507 3 930 420 76% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 186 34 377 661 10 115 587 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang September 2014 

Vedlegg 2 til sak 46/2014



Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,0 100,0 92,7 99,9 97,8 

0228 Rælingen 96,6 99,8 92,4 99,6 99,5 

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

0226 Sørum 98,5 99,7 92,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,0 99,9 94,7 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 98,4 % 99,9 % 92,5 % 99,7 % 98,9 % 

0229 Enebakk 95,1 99,9 88,1 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 96,6 99,9 90,2 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,3 99,9 9 061,0 99,8 99,2 

Utskrevet Fet 74 210 750 239 251 200 37 366 638 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt 72 741 433 239 143 876 34 628 501 120 310 555 7 511 672 

Mål i kroner 73 171 800 239 011 949 34 750 973 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet 430 367 -131 927 122 472 -222 950 54 551 

Ubetalte krav 1 469 317 107 324 2 399 357 138 397 169 773 

I Konkursbo 175 250 20 492 706 502 12 501 200 

Aktiv restanse 1 294 067 86 812 1 649 841 125 722 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 758 439 133 257 407 9 622 248 

Innbetalt 71 651 319 265 091 096 50 576 636 132 720 311 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 430 489 50 925 348 132 857 635 9 477 914 

Kr igjen til målet 1 516 773 339 393 348 712 137 324 -95 050 

Ubetalte krav 2 555 671 605 089 4 181 803 537 096 49 284 

I Konkursbo 1 107 684 503 601 144 277 425 865 194 

Aktiv restanse 1 447 987 101 410 4 144 210 17 846 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 214 226 3 251 118 894 170 746 549 1 542 564 176 115 987 307 

Innbetalt 223 405 302 3 248 688 144 156 582 668 1 539 133 698 114 595 982 

Mål i kroner 223 047 227 3 247 867 775 158 794 291 1 537 936 483 114 247 497 

Kr igjen til målet -358 075 -820 369 2 211 623 -1 197 215 -348 485 

Ubetalte krav 2 808 924 2 430 750 14 163 881 3 430 478 1 391 325 

I Konkursbo 240 986 1 365 924 516 474 1 937 209 550 493 

Aktiv restanse 2 567 914 977 522 13 981 526 974 047 363 354 

Utskrevet Sørum 94 155 975 515 249 139 57 258 188 259 878 483 27 449 936 

Innbetalt 92 759 718 513 455 988 52 707 638 258 204 673 27 046 852 

Mål i kroner 92 837 791 514 733 890 53 250 115 259 098 848 27 038 187 

Kr igjen til målet 78 073 1 277 902 542 477 894 175 -8 665 

Ubetalte krav 1 396 257 1 793 151 4 550 550 1 673 810 403 084 

I Konkursbo 6 300 1 070 473 0 967 792 74 856 

Aktiv restanse 1 389 929 697 044 4 537 495 619 887 91 834 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 858 840 69 032 130 469 867 188 39 171 634 

Innbetalt 119 817 491 958 122 439 65 338 098 469 068 509 38 945 177 

Mål i kroner 119 292 746 957 899 981 64 199 881 468 457 586 38 584 059 

Kr igjen til målet -524 745 -222 458 -1 138 217 -610 923 -361 118 

Ubetalte krav 1 169 067 736 401 3 694 032 798 679 226 457 

I Konkursbo 120 060 642 252 214 071 635 590 1 256 

Aktiv restanse 1 048 995 91 850 3 756 757 124 550 223 743 

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



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/00069 
Arkivkode 
Saksbehandler Helga Soldal 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 10.09.2014 108/14 

Revisjonsrapport: Introduksjonsordning for flyktninger 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 10.09.2014 sak 108/14 

Møtebehandling 
Fra rådmannen forelå slik innstilling: 
1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 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:

 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.

 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.

 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 gruppe.

 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.

Repr. Harald Ringstad satte på vegne av KrF fram slikt tilleggsforslag: 
1. Som rådmannens innstilling.
2. Som rådmannens innstilling.
3. Momentene fra punkt 2, innspillene fra kontrollutvalgets revisjonsrapport og

dagens sak 103/14 innarbeides i en ny «Flyktningeplan» som fremlegges
kommunestyret til behandling våren 2015.

Votering 

Vedlegg 3 til sak 46/2014
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Alternativ avstemning: 

 KrFs forslag : 9 (KrF,H) stemmer, falt. 

 Rådmannens innstilling : 21 stemmer, vedtatt. 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 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:

 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.

 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.

 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 gruppe.

 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.



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01151 
Arkivkode 
Saksbehandler Anita Sandnes 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.10.2014 121/14 

Revisjonsnotat - strakstiltak på Sørum kirkegård - kontrollutvalget i Sørum 
kommune 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.10.2014 sak 121/14 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgets leder, Tor-Arne Lie Jensen, gav en orientering om kontrollutvalgets 
rapport og behandling av saken. 

Fra kontrollutvalget forelå slik innstilling: 
a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens vurderinger.

Repr. Henriette Elise Hall satte på vegne av Høyre fram slikt tilleggsforslag: 
Som kontrollutvalgets innstilling, med følgende tillegg: 
c. Kommunestyret ber rådmannen
- tydeliggjøre hvordan vedtak bør formuleres for at administrasjonen skal ta tak i 
dem. 
- gi de folkevalgte en orientering om hvordan administrasjonen sikrer at intensjonen i 
vedtak er forstått korrekt. 

Votering 

Kontrollutvalgets innstilling med Høyres tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 
a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens vurderinger.
c. Kommunestyret ber rådmannen

- tydeliggjøre hvordan vedtak bør formuleres for at administrasjonen skal ta tak i
dem.
- gi de folkevalgte en orientering om hvordan administrasjonen sikrer at
intensjonen i vedtak er forstått korrekt.

Vedlegg 4 til sak 46/2014



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/02850 
Arkivkode 
Saksbehandler Odd Hellum 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Økonomi- og administrasjonsutvalget 03.09.2014 110/14 

2 Kommunestyret 10.09.2014 90/14 

3 Kommunestyret 22.10.2014 122/14 

Nyvalg etter at KrF trekker seg fra flertallssamarbeidet 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.10.2014 sak 122/14 

Votering 

Rådmannens innstilling med forslag til nyvalg satt fram i møtet av de samarbeidende 
partiene, supplert av forslag fra FrP og Høyre, ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 

Det foretas nyvalg til følgende utvalg m.m. etter at Kristelig Folkeparti har trukket seg 
fra flertallssamarbeidet med Ap, Sp og SV. Nyvalgene gjelder for resten av 
valgperioden for de enkelte organene. Utvalgene har etter nyvalget slik 
sammensetning: 

Kontrollutvalg 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Tore Asbjørn Kampen, Ap, nestleder 
Jon-Arild Hoelsengen, Ap 
Steinar Dalbakk, SV 

1. Asbjørn Langeland, Sp
2. Tone Ringstad, Ap
3. Leif Otnæs, Ap
4. Unni Bingen, SV

Kommunenes Sentralforbunds (KS) fylkeskrets – Kommunens representanter til fylkesmøtet 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Mona Granbakken Mangen, Ap 
Jane Bråthen, uavh. 

1. Ivar Egeberg, Sp
2. Svein Sandnes, Ap
3. Hege Andresen, Sp

Undertegner Personlige varamedlemmer 

Morten Bekkeng, Ap Hege Andresen, Sp 

Marianne Grimstad Hansen, H Anette Carnarius Elseth, FrP 

Kulturutvalget (K/U) 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Vedlegg 5 til sak 46/2014
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Heidi Westbye Nyhus, Ap, leder 
Kristian Wølner, SV, nestleder 
Shawnim Eliassi, Ap 
Mari Aasgaard, Sp 

1. Nina Væråmoen, Ap
2. Jakob Blindheim, Sp
3. Sissel Svendsen, Sp
4. Frank Andres, Ap
5. Hege Kvervavik, Ap

Miljø- og utviklingsutvalget (M/U) 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Sten Magne Berglund, Ap, leder 
Rune Viestad, SV, nestleder 
Mona Øyen, Ap 
Ola Brændjord, Sp 
Ragnhild Elisabeth Bæreg, Ap 

1. Nina Væråmoen, Ap
2. Berit Berntsen Rudi, Ap
3. Ole Håvard Lerberg, Sp
4. Kaka A. Eliassi, Ap
5. Solveig Grønvold, SV
6. Hallgeir Elstad, Ap

Oppvekstutvalget (O/U) 

Medlemmer Varamedlemsrekker 

Svein Sandnes, Ap, leder 
Heidi Sann, SV, nestleder 
Stine Elise Christensen, Ap 
Bjørn Børke, Sp 
Hallgeir Elstad, Ap 

1. Trine Bertram Hagen, SV
2. Ellen Piro, Sp
3. Mona Bårdseng, Ap
4. Tone Ringstad, Ap
5. Bjørn-Anders Jonassen, Ap
6. Nina Væråmoen, Ap

Torbjørn S. Weisæth, FrP 1. Marita Moe, FrP
2. Monica C. Ulvseth Lehne, FrP
3. Sølve Sesseng, FrP
4. Bjørn Stenholen, FrP

(Roy Merli, H, permisjon til 31.12.2014) 
Helge Leander B. Jensen, H 
Gina Haugland Nordin, H (fast medlem i Roy Merlis 
permisjonsperiode) 
Thomas Langholen, H 

1. Gina Haugland Nordin, H (pt. fast
medlem)

2. Eve Winding-Sørensen, H
3. Martin Skjellevik, H
4. Lill Anita Skaaraas, H
5. Frode Flage Eriksen, H

Sosial- og omsorgsutvalget (SO/U) 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Heidi Persdatter Greiner Haaker, Ap, leder 
Hege Andresen, Sp, nestleder 
Geir Kalheim, Ap 
Morten Bekkeng, Ap 

1. Lillian Angelo, SV
2. Nina Væråmoen, Ap
3. Kari Huse, Ap
4. Kari-Anne Hoel, Sp
5. Solveig Grønvold, SV
6. Ole Anders Stenby, Ap

Eiendomsskatt: Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 

Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Kari Tveit Mjønerud, Sp, leder Rolf Reikvam, SV 

Berit Berntsen Rudi, Ap, nestleder Geir Kalheim, Ap 

Monica C. Ulvseth Lehne, FrP Sølve Sesseng, FrP 

Eiendomsskatt: Sakkyndig eiendomsskattenemnd 
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Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Ola Brændjord, Sp, leder Sten Magne Berglund, Ap 

Mona Øyen, Ap, nestleder Stein Jensen, SV 

Rita Tilley Wilberg, H Henriette Elise Hall, H 

Kommunalt foretak: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Politikere: 
Jane Bråthen, uavh., leder 
Kai Helge Eid Fjuk, Sp 

1. Sten Magne Berglund, Ap
2. Nina Væråmoen, Ap
3. Berit Berntsen Rudi, Ap
4. Rune Viestad, SV
5. Ola Brændjord, Sp

Kommunalt foretak: Styret for Sørum kommunalteknikk KF 

Medlemmer, samarbeidspartiene Varamedlemsrekke 

Politikere: 
Mona Øyen, Ap, leder 
Trond Thoreid, Sp 

1. Unni Bingen, SV
2. Hallgeir Elstad, Ap
3. Ole Anders Stenby, Ap
4. Sten Magne Berglund, Ap
5. Kari Tveit Mjønerud, Sp

Sørum næringsutvikling – SNU – Styret 

Medlem Personlige varamedlemmer 

Mona Granbakken Mangen, Ap, styreleder Svein Sandnes, Ap 

Jane Bråthen, uavh. Rune Viestad, SV 

Bjørn Brodwall, V 

Til generalforsamlingen i NRV AS foretas ikke nyvalg. 

Nyvalg til styret for Krogstad Miljøpark AS utsettes til neste kommunestyremøte. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

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 


Vedlegg 7 til sak 46/2014
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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 
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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 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget finner ingen grunn til å forfølge denne 

henvendelsen videre. 

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 32/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

På bakgrunn av daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF sin 

orientering så finner utvalget at dette ikke er en sak for 

kontrollutvalget. 

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 33/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, med forbehold

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og Romerike 

Revisjon IKS, og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.    

Poster 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2014 

Kontrollutva

lget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 62 000 62 000 

Reiseutgifter/kjøregod

tgj. 5 000 5 000 

Arbeidsgiveravgift 9 000 

Abonnementer/medle

mskap 2000 1 750 

Møteutgifter/bevertnin

g 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.

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2.9.14 34/2014 Revisjonsnotat – Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar undersøkelsen til etterretning. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 

b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 

vurderinger. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



2.9.14 35/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 


2.9.14 36/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016:

1. Kommunens styrings- og kontrollsystem

2. Samhandlingsreformen

3. Anskaffelser

2. Revisjonen bes om å utarbeide en prosjektskisse for en

forvaltningsrevisjon av området kommunens styrings- og

kontrollsystem til neste møte 4.11.14.

Romerike 

Revisjon IKS 


2.9.14 37/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


2.9.14 38/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker ikke å forfølge denne henvendelsen

videre med bakgrunn i Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt

vedtak i klagesak i Sørum kommune – byggetrinn 1 på

vardefjellet – gnr 83 bnr 142., datert 2.3.2012.

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 39/2014 Eventuelt. 


4.11.14 40/2014 
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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).

 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesak Vardefjellet.

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

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

4.11.14  Invitere ny rådmann til kontrollutvalget for å hilse på.

 Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.

 Revisjonen sier litt om mva. på kontroll- og behandlingsgebyr.

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  Sørum kommunes 2. tertialrapport legges frem som referatsak.

2.12.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

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

 Revisjonen legger frem en prosjektskisse for ett forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor

organisering og kontroll.

2.12.14  

 Oppfølging av KU sak 27/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Introduksjonsordning for flyktninger

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:

 Selskapskontroll – ROAF

 Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

 Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2.12.14  

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

2Plan 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  

2.12.14  

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2015.

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  

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

3
 http://www.nkrf.no 
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