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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2014 Orientering om Myrstad barne- og avlastningsbolig. 4.6.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Presentasjon i møtet – kopi deles ut til medlemmene 

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 4.12.13 under sak 39/2013: 

 

Kontrollutvalget vil innkalle leder for Myrstad barne-/avlastningsbolig å be om en generell 

orientering om virksomheten. 

 

Bakgrunnen for innkallingen er at kontrollutvalget ønsker å bli bedre kjent med virksomheten, samt 

å få en orientering angående kompetanse i virksomheten.    

 

På kommunens hjemmeside står det følgende om Myrstad barne- og avlastningsbolig: 

 

Myrstad barne- og avlastningsbolig har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en 

følelse av faktisk tilhørighet, deltakelse og muligheter for læring, med utgangspunkt i den enkeltes 

behov og forutsetninger. 

Brukere av boligens tjenester er hovedsakelig barn og unge med utviklingshemming og andre 

kognitive funksjonsnedsettelser, multifunksjonhemmede og autisme/atferdsavvik.  

 

Ansatte samarbeider også med andre instanser som skole, barnehage, habiliteringstjeneste og flere, 

for å tilrettelegge best mulig for barn og unge i dagliglivet når det gjelder omsorg, trygghet og 

trening i dagliglivets utfordringer. 

 

Tjenesten kan tilbys barn/unge med nedsatt funksjonsevne bosatt i Nannestad kommune. 

Aldersgruppen er 0-18 år. 

Omfanget av tjenesten kan variere fra et døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger. 

 

 

Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende virksomheten, og i tillegg at 

følgende spørsmål angående kompetanse besvares i presentasjonen: 

 

1. Hvordan sikrer man at man har riktig og nødvendig kompetanse ved Myrstad barne- og 

avlastningsbolig? 

2. Er det gjennomført en behovsanalyse av kompetansebehov ved Myrstad barne- og 

avlastningsbolig? 

3. Hvilken kompetanse har de ansatte ved Myrstad barne- og avlastningsbolig? 

4. I hvilken grad har virksomheten kompetanse til å ivareta dagens krav? 

5. Rapporterer virksomheten om kompetansebehov? 

6. Gjennomføres det jevnlig en kompetansekartlegging, og i så fall på hvilken måte? 
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7. Er kartleggingen dokumentert? 

8. Har man utarbeidet planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak? 

9. Utarbeides det kompetanseplaner for Myrstad barne- og avlastningsbolig? 

10. Hvordan dokumenteres eventuelle kompetanseplaner? 

11. Omhandler eventuelle kompetanseplanene elementer som planlegging, gjennomføring og 

evaluering av tiltak? 

12. Dersom virksomheten taper kritisk kompetanse og personell, hva kan man da iverksette av 

tiltak? 

13. Er kompetansebehov klart definert når man utlyser en stilling? 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2014 Rådmannen orienterer vedrørende 

skjenkebevilgninger. 

4.6.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger og antall kontroller i 2012-2013.

2. Plan for salgs- og skjenkekontroller i 2014 – Unntatt offentlighet ihht. Offl. § 24 (deles ut i

møtet)

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 14.5.2014 under sak 11/2014: 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs og skjenkebevilgninger for 2012-

2013, og antall kontroller gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014.    

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om et skriftlig svar i saken (se vedlegg 1 og 2), og har i tillegg 

invitert rådmannen for å presentere svaret i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



1 Nannestad kommune
Dokumentsenteret

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post
Teiealleen 31 Nannestad kommune 66 10 50 00 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no
2030 NANNESTAD Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett:
Servicekontoret
Åpningstid:–

2030 Nannestad 66 10 50 10 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no

8.00 – 15.30

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

Vår ref./arkivkode:
(Oppgis ved svar)
2014/365-9   

Deres ref: Dato:
26.05.2014

Oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger og antall kontroller i 2012-
2013

Det vises til deres brev av 200514 der kontrollutvalget etter vedtak i møte 140514, sak 11/2014 
ber om en oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger i 2012-2013 og antall kontroller for 
samme periode. Antall bevillinger gjelder pr. 31.12.

Videre bes om en plan for kontroller i 2014. Plan for kontroller i 2014 er unntatt offentlighet og 
sendes i eget brev.

Antall salgsbevillinger 2012 6
Antall salgskontroller 2012 18
Antall salgsbevillinger 2013 6
Antall salgskontroller 2013 18

Antall skjenkebevillinger 2012 9
Antall skjenkekontroller 2012 28
Antall skjenkebevillinger 2013 8
Antall skjenkekontroller 2013 24

Med hilsen

Paul Glomsaker
rådmann

_____________

Aud Ødemark
konsulent

Vedlegg 1 til sak 13/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2014 Oppfølging av revisjonsrapporten om tilskudd til 

kulturformål i Nannestad kommune for årene 2010-

2013. 

4.6.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Administrasjonen orienterer i møtet.

2. Revisjonsrapport – Tilskudd til kulturformål

3. Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Saksopplysninger 
I forbindelse med revisjonsrapporten om tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune for årene 

2010-2013, som ble behandlet i kontrollutvalget 4.12.13 under sak 30/2013, så fattet kontrollutvalget 

følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp at kommunens retningslinjer og rutiner blir

fulgt ved tildeling av midler til kulturformål.

c. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding vedrørende tiltak som er gjort i forhold til

punkt 2. b. i løpet av 1. halvår 2014.

Kontrollutvalget ønsker nå å følge opp rapporten. Kontrollutvalget har i den forbindelse bedt 

rådmannen om en orientering i denne saken. Rådmannen er bedt om å redegjøre for tiltak som er 

iverksatt for å tilsikre at kommunens retningslinjer og rutiner for tilskudd til kulturformål blir fulgt. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Tilskudd til kulturformål 

 
 

Side 2 

 

Innhold 
 

1. Innledning ................................................................ 3 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................. 3 

1.2 Problemstillinger ..................................................................................................................... 3 

1.3 Avgrensning ............................................................................................................................. 3 

2. Faktabeskrivelse ..................................................... 4 

2.1 Tilskudd ................................................................................................................................... 4 

2.2 Saksgang .................................................................................................................................. 6 

2.3  Enkeltvedtak ............................................................................................................................ 6 

2.4 Retningslinjer for tilskudd ....................................................................................................... 7 

3. Gjennomgang av tilskudd til kulturformål .......... 8 

3.1 Antall saker i perioden 2010-2013 .......................................................................................... 8 

3.2 Grunnstønad ............................................................................................................................ 8 

3.3 Nyanlegg – idrett ................................................................................................................... 10 

3.4 Drift og vedlikehold av idrettsanlegg .................................................................................... 10 

3.5 Lekeplasser ............................................................................................................................ 11 

3.6 Tilskudd til løypekjøring ........................................................................................................ 13 

3.7 Aktivitetstilskudd ................................................................................................................... 13 

3.8 Etableringstilskudd ................................................................................................................ 15 

4. Vurdering/konklusjon .......................................... 16 

4.1 I hvilken grad følger kommunen retningslinjer og rutiner for tildeling av midler til kulturformål?

 ........................................................................................................................................................... 16 

4.2 I hvilken grad følger kommunen opp hva tilskudd til kulturformål er benyttet til og 

tilbakebetaling av ubrukte midler? ................................................................................................... 17 

  



Tilskudd til kulturformål 

 

  Side 3 

 

1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for revisjonens gjennomgang av tildeling fra kulturen til kulturformål er to saker 
fra kontrollutvalget i 2013. 
 
Sak 11/2013 – Orientering om tildeling og tilbakebetaling av ubrukte midler til 

organisasjoner og velforeninger 

 
Kontrollutvalget ba om en orientering om følgende: 

1. Kommunens kriterier og rutiner vedrørende tildeling av midler til frivillige 
organisasjoner og velforeninger. 

2. Kommunens kriterier og rutiner vedrørende organisasjonens og velforeningens 
tilbakebetaling av ubrukte midler. 

 
Sak 22/2013 – Eventuelt 

 
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå tildeling fra kulturen de siste 2 til 3 årene, 
jf. sak 11/2013, og rapportere tilbake til kontrollutvalget på dette.  

 

1.2 Problemstillinger 
Vi har benyttet følgende problemstillinger ved vår gjennomgang av tildeling av tilskudd til 
kulturformål: 
 

1. I hvilken grad følger kommunen retningslinjer og rutiner for tildeling av midler til 
kulturformål? 

 
2. I hvilken grad følger kommunen opp hva tilskudd til kulturformål er benyttet til og 

tilbakebetaling av ubrukte midler? 
 

1.3 Avgrensning 
Vi har i vår gjennomgang ikke sett på følgende tilskuddstyper: 
 

• Nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst. 

• Drift/vedlikehold av instrumenter og utstyr til kunst- og kulturformidling. 

• Bjørn Dæhlies fond til skiidrettens fremme i Nannestad. 

• Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere. 

• Nannestad kommunes kulturpris. 
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2. Faktabeskrivelse 
I dette kapittelet følger en beskrivelse av de rammer som er satt for tilskudd til kulturformål i 
Nannestad kommune. Gjennomgangen bygger på årene 2010-2013. 
 

2.1 Tilskudd 
Nedenfor vises tilskudd til kulturformål som er utdelt det enkelte år, fordelt etter funksjon i 
regnskapet.  
 

 
Kilde: Regnskap for Nannestad kommune 2010 

 

 
Kilde: Regnskap for Nannestad kommune 2011 
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Kilde: Regnskap for Nannestad kommune 2012 

 
Som vi ser ut fra diagrammene over gis det for årene 2010-2012 størst tilskudd til idrett og 
idrettsanlegg, noe som gjenspeiler den politiske prioriteringen i kommunen. Tilskudd til idrett 
og idrettsanlegg i 2011 utgjør om lag 87 %, noe som skyldes betydelige tilskudd til varmestua 
på Nordåsen.  
 
Grafene over er inndelt i seks funksjoner. I tabellen nedenfor vises en oversikt over hvilke 
tilskudd som inngår i de ulike funksjonene.  
 

Tilskuddstype 

Funksjoner 
Aktivitets-

tilbud  
barn og 
ungdom 

Frilufts-
liv 

Kunst/ 
kultur-

for-             
midling 

Idrett og 
tilskudd til 

andres 
idrettsanlegg 

Øvrige 
kultur-
formål 

Kultur- 
vern 

Aktivitetstilskudd X X X X X X 

Grunnstønad X X X X X  

Lekeplasser X      

Løypekjøring  X     

Tilskudd drift/ 
Vedlikehold 

  X X   

Nyanskaffelser   X    

Nyanlegg    X   

Romerike 
Bakkesenter 

   X   

Dæhlie-fondet    X   

10 %

15 %

12 %

50 %

12 %

1 %

Tilskudd utdelt i 2012

AKTIVITETSTILBUD BARN OG
UNGDOM

FRILUFTSLIV

KUNST/KULTURFORMIDLING

IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES
IDRETTSANLEGG

ØVRIGE KULTURFORMÅL

KULTURVERN
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Tilskuddstype 

Funksjoner 
Aktivitets-

tilbud  
barn og 
ungdom 

Frilufts-
liv 

Kunst/ 
kultur-

for-             
midling 

Idrett og 
tilskudd til 

andres 
idrettsanlegg 

Øvrige 
kultur-
formål 

Kultur- 
vern 

HIF-hallen    X   

Nannestad 
Frivilligsentral 

    X  

 
 

2.2  Saksgang 
I henhold til administrativt delegeringsreglement for Nannestad kommune av 02.09.10 pkt. 
5.9 er virksomhetsleder for kultur delegert myndighet til å fordele tilskudd til lag og forening 
til allmenne kulturformål, barne- og ungdomsarbeid, idrett, arrangementer og tilskudd til 
integreringstiltak med videre etter søknad, i samsvar med gjeldende retningslinjer og/eller 
praksis innenfor vedtatte budsjettrammer.  
 
Saksgangen skal være at søknad kommer inn, administrativt vedtak fattes, vedtak oversendes 
søker og innvilget tilskudd utbetales. Selv om det i reglementet er satt opp søknadsfrister 
knyttet til flere av tilskuddstypene har disse fristene i praksis ikke vært absolutte. Her oppgir 
administrasjonen at de har vært fleksible med tanke på de som har søkt etter søknadsfristens 
utløp. 
 
Søkermassen til de ulike tilskuddene for det enkelte år er relativt stabil, selv om noen 
svingninger forekommer. Søkermassen er ikke så stor at noen av de som fyller kriteriene for 
tilskudd har fått avslag. Det har i fra kommunen i hovedsak vært en til to personer som har 
håndtert søknadene.  
 
Det er kun gitt avslag på søknader der hvor søker ikke er kvalifisert til å søke om tilskudd til 
kulturformål. Vi har blitt opplyst om at det gjøres noen unntak ved tildeling av tilskudd. For 
eksempel har Norges blindeforbund fått tilskudd til lydavis, da det ikke er etablert et tilbud til 
denne brukergruppen i kommunen. Det utbetales årlig tilskudd til HIF-hallen (Holterhallen), 
Nannestad Frivilligsentral og Skiforeningen som det ikke gjøres delegert vedtak på. Til grunn 
for tilskuddene ligger det eldre avtaler med kommunen som er blitt etablert som gjeldende 
praksis.  
 
Virksomhetslederen gir en årlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturutvalget på utbetaling 
av tilskudd for fjoråret, og har en god dialog med utvalget ved behandling av saken. 
 

2.3  Enkeltvedtak 
Alle vedtak om tilskudd er å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kravet til 
enkeltvedtak er at de skal være skriftlige, jf. fvl § 23 og at alle enkeltvedtak skal være 
begrunnet jf. fvl § 24. Alle vedtak fra virksomhet for kultur kan påklages, jf. fvl § 28, og det 
er en klagefrist på tre uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Klagen 
skal rettes til Nannestad kommune og være skriftlige. 
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Etter gjennomgang av virksomhet for kultur sine mottatte søknader, finner vi at 
behandlingstiden til søknadene overstiger den frist som forvaltningsloven setter vedrørende 
tilbakemelding til søkeren når det gjelder saksbehandlingstid og foreløpige svar. 
Forvaltningsloven setter alminnelige regler for saksbehandling. jf. fvl § 11 a. Det er ingen 
absolutte frister for ferdigbehandling av en søknad, men søknader skal avgjøres «uten 
ugrunnet opphold». Dersom forvaltningen forstår at det vil ta mer enn en måned før saken kan 
være ferdigbehandlet, må det sendes et foreløpig svar, jf. fvl § 11 a, 2. og 3. ledd.   
 

2.4 Retningslinjer for tilskudd 
Før 2012 var praksis at det kun ble gitt tilskudd til barn og unge, men i nye retningslinjer, 
vedtatt av kommunestyret i sak 25/12, ble det åpnet for at også «aktiviteter som bidrar til 
kommunens kulturelle mangfold skal prioriteres». Dette innebar for eksempel at aktiviteter 
for og med barn og ungdom, samt aktiviteter som bidrar til kommunens kulturelle mangfold 
skal prioriteres. Med de nye retningslinjene ble det åpnet for å gi tilskudd til voksene, men i 
praksis gjøres dette i svært liten grad.  
 
Retningslinjene for kommunale stønader til kulturformål i Nannestad kommune for årene 
2010 og 2011 er vedtatt av kommunestyret 09. september 1996 (sak 86/96). Kommunestyret 
vedtok 27. mars 2012 reviderte retningslinjer for tilskudd til kulturformål som er lagt til grunn 
for årene 2012 og 2013.  
 
Gjeldene reglement for 2012 viser at organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller 
eventuelt andre grupper innen kommunen kan søke om eller få tildelt følgende tilskudd i 
Nannestad kommune: 
 

• grunnstønad 

• nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst 

• drift/vedlikehold av instrumenter og utstyr til kunst- og kulturformidling 

• nyanlegg – idrett 

• drift/vedlikehold av idrettsanlegg 

• lekeplasser 

• tilskudd til løypekjøring 

• aktivitetstilskudd 

• etableringstilskudd 

• Bjørn Dæhlies fond til skiidrettens fremme i Nannestad 

• Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere 

• Nannestad kommunes kulturpris 
 
Frem til 2012 var det også mulighet for å søke om tilskudd til «[l]eie av anlegg for idrett, 
musikk, teater, bildende kunst» og «[r]estaurering/nyanlegg/vedlikehold av forsamlingshus». 
 
Ved søknad om midler angir retningslinjene hva som kreves av dokumentasjon. Søkerne skal 
for enkelte av tilskuddsformene rapportere i henhold til fastsatte frister. Dersom tildelte 
midler ikke er benyttet eller er blitt benyttet til annet formål enn det er søkt om sier 
retningslinjene at midlene kan inndras.  
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3. Gjennomgang av tilskudd til kulturformål 
Gjennomgangen av tilskudd til kulturformål for årene 2010 – 2013 bygger på det materialet 
revisjonen har fått seg forelagt i møte med virksomhetsleder for kultur 18.09.13 samt 
oppfølgende møte 11.10.13. For 2013 har vi mottatt til og med sak 13/21 fra 02.09.13.  
 
På grunn av at revisjonen ikke har tilgang til saksbehandlingssystemet ePhorte, har 
virksomhet for kultur overlevert oss permer med søknader supplert med utskrift av vedtak fra 
ePhorte.  Vi har foretatt et utplukk av saker fra årene 2010-2013 som vår gjennomgang 
bygger på. 

3.1 Antall saker i perioden 2010-2013 
Tabellen under gir en oversikt over antall saker og søknader til Nannestad kommune om 
tilskudd til kulturformål i perioden 2010-2013. 
  
Antall søknader og saker det enkelte år 

Søknader Saker Ikke saksnr.
2010 87 48 3

2011 58 33 2

2012 75 49 2

2013 * 39 21 1

Sum 259 151 8
* Saker per 02.09.13  

Enkelte saker inneholder mange søknader som for eksempel tildeling av grunnstønad. Dette 
gjør at det er flere søknader per år enn antall saker. Sakene som er oppført uten saksnummer 
dreier seg om Nannestad frivilligsentral og HIF-hallen for 2011-2013, og 
Nannestadfestivalen, Nannestad frivilligsentral og Holterhallen i 2010. Alle søknader og 
tilhørende dokumentasjon skal ligge elektronisk i saksbehandlingssystemet ePhorte. Vi 
registrer at det er huller i saksnummereringen, til tross for at dette settes fra 
saksbehandlingssystemet. Virksomhet for kultur oppgir at de ikke klarer å styre 
nummereringen manuelt på noen enkel måte, og det er for ressurskrevende å rette opp 
saksnummer.   
 

3.2 Grunnstønad 
Grunnstønad fordeles vanligvis til organisasjonene en gang per år og består av et 
administrasjonstilskudd og et bevegelig tilskudd. Tilskuddet er øremerket den daglige driften 
av organisasjonen. Administrasjonstilskuddet fordeles ut fra registret medlemstall per 31.12 
foregående år. Bevegelig tilskudd baseres på medlemstall, aktivitetsomfang, økonomi, leie av 
hus eller anlegg, alderssammensetning, instruktørutgifter og lignende. Søknadsfrist for idrett 
er 15. mai og for øvrige foreninger 1. april. Godkjent regnskap og årsberetning skal vedlegges 
søknaden. Foreningen som søker om tilskudd må ha eksistert i minst ett år, ha minst ti 
medlemmer spesifisert med antall over og under 20 år og ha minimum 10 samlinger per år.   
 
I praksis skilles det på grunnstønad til idrett og grunnstønad til øvrige foreninger, og praksisen 
knyttet til tildeling varierer. Med tanke på utdeling av grunnstønad oppgir administrasjonen at 
en tar inn i vurderingen, forskjellene på hvordan aktivitetene organiseres og hvordan 
foreningene drives. Det er for eksempel mer krevende å drive et korps sammenlignet med et 
kor. Grunnstønad utbetales med bakgrunn i årsregnskap og årsmelding fra året før og 
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tilskuddet utbetales året etter. Her er det gitt avslag på søknader til foreninger som ikke har 
vært i drift det siste året. 
 
 
3.2.1 Grunnstønad til idrett 
Når det gjelder Grunnstønad idrett er det som regel de samme lagene som søker hvert år og 
det budsjetteres med et tilskudd til fordeling mellom lagene. Utdeling til lagene gjøres ved at 
det sendes et notat fra administrasjonen til Nannestad idrettsråd (NIR) med forslag til 
fordeling av årets tilskudd, hvor det blir bedt om en tilbakemelding. Det presiseres i 
kommunens søknadsskjema for grunnstønad at NIR sin veiledning og retningslinjer skal 
brukes ved utfylling av søknad.  
 
I retningslinjene til NIR står det at grunnstønad er å anse som et administrasjonstilskudd for å 
holde aktiviteten i laget i gang. Av det disponible beløp for grunnstønad fordeles 20 % likt 
mellom lagene. De resterende 80 % fordeles etter aktivitet gjennom antall aktive utøvere 
under 17 år. Fra 2011 er det kommet anbefaling fra NIR om at 30 % av bevilgningen skal 
øremerkes administrasjonstilskudd og 70 % fordeles forholdsmessig etter aktive medlemmer.  
Det er noe uklart om hvilken alder som legges til grunn når det gjelder medlemstall. I 
søknadskjemaene er det antall aktive under 20 år som legges til grunn, mens i NIR sine 
retningslinjer er det antall aktive mellom 7 og 17 år. I melding om vedtak er det lagt til grunn 
antall aktive mellom 6 og 19 år. For å beregne antall aktive benyttes aktivitetspapporten fra 
idrettsregistreringen per 31. januar. Etterprøvbarheten til utdelingen er vanskelig da NIR ikke 
følger sine egne retningslinjer. 
 
Vi ser at søkere med lave medlemstall og få aktive under 19 år får redusert 
administrasjonstilskudd. Det har vært praktisert at søknader som har kommet inn etter fristen 
har fått redusert administrasjonstilskuddet med kr 1 500,-. Vi har fått opplyst fra virksomhet 
for kultur at dette er en praksis som er innført av NIR og som kommunen har gitt beskjed om 
at skal opphøre.  
 
3.2.2 Grunnstønad til øvrige foreninger 
Grunnstønaden til øvrige foreninger er blant annet kor, korps, teater, spellemannslag, 
husflidslag, jeger- og fiskeforening, skytterlag og lignende, som har medlemmer som er under 
20 år.  
 
Tilsvarende ordninger som for idretten, med et idrettsråd å støtte seg på, har man til nå ikke 
hatt på andre områder innenfor kultur.  Administrasjonen oppgir at en ønsker å bruke det 
nystartede kulturrådet som rådgivende organ i sterkere grad i slike saker i fremtiden.  
 
Vår gjennomgang viser at for kor, korps med mer, er det få muligheter for å kontrollere om 
opplysningene i søknaden som medlemstall, samlinger per år og så videre, er riktige på 
samme måte som for idretten. Vi har heller ikke kunne se at det for denne gruppen benyttes 
fordeling av tilskudd ut i fra administrasjonstillegg og bevegelig tilskudd slik retningslinjene 
angir. Det har for oss ikke vært mulig å etterprøve hvordan søkerne har blitt vurdert når det 
kommer til medlemstall og økonomi. Ut i fra de tilskuddene vi har kontrollert ser det ut for at 
det utelukkende er foretatt en tildeling per medlem ut i fra en skjønnsmessig fordeling mellom 
kor, korps og så videre.  
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3.3 Nyanlegg – idrett  
Tilskudd til nyanlegg innen idrett kan gis til ferdigstilte anlegg eller der hvor arbeidet er 
igangsatt. Støtten samordnes med eventuelle tilskudd fra stat og/eller fylke og regnskap, og 
eventuelle dokumenterte kostnader fra foregående år må fremlegges. Søknaden skal inneholde 
tegninger som viser planløsning og plassering for anlegget, regnskap, finansieringsplan, 
avskrift av skjøte/leiekontrakt eller skriftlig tilsagn om dette. Søknadsfristen er 15. mai. 
Retningslinjene er uendret gjennom perioden 2010-2013.     
 
Det er noe usikkerhet knyttet til hva som er nyanlegg, da kommunen i større grad enn tidligere 
har overtatt arbeidet med bygging av nye anlegg. Antall søknader til denne tilskuddsformen 
har også vært lav de siste årene. For årene 2010-2012 har det årlig vært behandlet tre 
søknader. Så langt i 2013 har det ikke vært behandlet noen søknader til nyanlegg idrett. 
Virksomhetsleder har gitt uttrykk for at denne tilskuddsformen bør gjennomgås. Utdeling av 
tilskudd til nyanlegg gjøres i samarbeid med idrettsrådet, hvor kommunen i stor grad støtter 
seg på idrettsrådets anbefalinger. Kommunen opplyser at de har vært romslige i forhold til 
søknadsfrister for tilskuddet. I henhold til retningslinjene til Nannestad idrettsråd (NIR) 
vedrørende nyanlegg idrett kan det søkes om midler til ferdigstilte idrettsanlegg, innkjøp av 
utstyr i tilknytning til idrettsanlegg og til innkjøp av “varig” utstyr til idrettsaktiviteter. I 
henhold til retningslinjene dekkes det inntil 50 % av dokumenterte utgifter. Eventuelle 
overskytende midler overføres til fordeling drift/vedlikehold idrettsanlegg. 
 
Vi har observert at søknader som kommer inn etter søknadsfrist er vurdert selv om dette 
strider mot retningslinjene. Slik vi ser det søkes det ikke utelukkende om midler til nyanlegg 
for idrett. For 2010 ble det søkt om tilskudd til investering i utstyr som nye innbytterbenker 
og tidtakingssystem, i tillegg ble det søkt om midler til asfaltering av standplass. For 2011 ble 
det søkt om midler til blant annet fotballmål, pc og gressklippere, og for 2012 ble det blant 
annet søkt om fotballmål og deler til tidtakingsanlegg hvor søknader ble sendt til Nannestad 
Idrettsråd for «godkjenning» før utbetaling. Søknadene har noe mangelfull dokumentasjon 
med tanke på hva som kreves av retningslinjene til kommunen, herunder regnskap, tegninger 
og finansieringsplan. Vi observerer at idrettslag sender sine søknader samlet, slik at regnskap 
og årsmelding kun sendes inn en gang og da ikke ligger ved alle søknadene for det enkelte år. 
Manglende vedlegg kan også skyldes at vi ikke har fått oss forelagt alt. Det er så langt vi kan 
se ikke bedt om tilbakerapportering på om midlene er benyttet i henhold til søknad. Vi ser 
også at retningslinjene for tilskudd til kulturformål som er vedtatt av kommunestyret i 
Nannestad ikke samsvarer med retningslinjene for samme tilskudd som er utarbeidet av 
Nannestad Idrettsråd. Det kan synes uheldig at Idrettsrådet praktiserer andre retningslinjer enn 
de kommunen har når dette er et kommunalt tilskudd. 
 

3.4 Drift og vedlikehold av idrettsanlegg 
Det kan gis støtte til drift og vedlikehold av idrettsanlegg, og søknaden skal inneholde 
opplysninger om vedlikeholdets art med tilhørende kostnadsoverslag. Dugnad skal 
spesifiseres. Driftsstøtten gis på grunnlag av driftsregnskap for anleggets siste regnskapsår. 
Søknadsfristen for dette tilskuddet er 15. mai.  
 
Det utbetales årlig tilskudd til blant annet HIF-hallen (Holterhallen) som det ikke gjøres 
delegert vedtak på. Til grunn for tilskuddet ligger det en eldre avtale med kommunen som er 
blitt ansett for å være gjeldende praksis. I 1992 vedtok formannskapet i kommunen en 
driftsavtale for HIF-hallen om driftstilskudd og leie av hallen. Justering av det kommunale 



Tilskudd til kulturformål 

 

  Side 11 

 

driftstilskuddet og leien kan i henhold til avtalen justeres hvert år. Vi har fått opplyst fra 
virksomhet for kultur at fra og med 2010 er beløpet justert for prisvekst.  
 
Etter vår vurdering er dette i dag en løpende driftsavtale som ikke behandles som en del av 
tilskudd til kulturformål i henhold til retningslinjene til kommunen. I regnskapet fremstilles 
disse utbetalingene som om de er en del av tilskuddsordningen.  
 
Vi ser at årlig utbetales tilskudd til Romerike Bakkesenter etter søknad om tilskudd til 
Lundbybakkene i Hurdal. Dette er ikke et anlegg som ligger i kommunen, men kan ha 
betydning for innbyggerne i kommunen dersom den benyttes av Nannestad kommunes 
innbyggere.  I følge vedtaket for 2013 er det budsjettert med kr 10.000,- i tilskudd fra 
Nannestad kommune og dette er noe kommunen har gjort siden slutten av 1970-årene. Så 
langt vi kan se foreligger det ikke noen beskrivelse av hva driftstilskuddet skal benyttes til slik 
som retningslinjene § 9 krever. Det kan se ut for at dette er et årlig tilskudd som kommunen 
gir uten å vurdere kravene i retningslinjene for tilskudd til kulturformål.  
 
Med unntak av tilskudd nevnt ovenfor utbetales det i perioden 2010-2012 tilskudd til 
drift/vedlikehold av idrettsanlegg som er, etter det vi kan se, i tråd med retningslinjene fastsatt 
av kommunen.  
 

3.5 Lekeplasser 
Det kan søkes om tilskudd til lekeplasser/aktivitetsområder for barn og ungdom som er åpne 
for alle barn som naturlig hører med i nærmiljøet. Søknaden skal inneholde et 
kostnadsoverslag og finansieringsplan, kart over området, og oppgave over det arbeidet som 
skal utføres. I retningslinjer, gjeldene fra 2012 § 3, om krav til søknaden skal det søkes på 
eget søknadsskjema fra 2012. Ved behandling av søknadene legges prinsippene vedlikehold 
av eksisterende lekeområder, anskaffelse av nytt utstyr og opparbeiding av nye lekeplasser, i 
prioritert rekkefølge, til grunn. I gjeldene retningslinjene for 2010 og 2011 var søknadsfristen 
15. mars, mens i retningslinjene som gjelder fra 2012 er søknadsfristen 1. april. I 2012 var 
søknadsfristen utsatt til 15. april.  
 
I følge gjeldene retningslinjene fra 2012 (§ 2, pkt. c) er velforeninger ikke berettiget til 
grunnstønad, men kan søke om tilskudd til konkrete formål. Ofte er det velforeninger som står 
for søknadene om tilskudd til lekeplasser.  
 
Vi har kontrollert fire søknader i 2010, seks søknader i 2011, to søknader i 2012 og fem 
søknader i 2013. Flere av søknadene har kommet inn etter søknadsfristen. Søknadene har 
likevel blitt vurdert selv om dette strider mot gjeldene retningslinjer. Gjennomgangen viser at 
flere av søknadene mangler finansieringsplan og kart over området i 2010 og 2011.  Det er 
ikke benyttet eget søknadsskjema for søknader i 2012 og 2013 selv om gjeldene retningslinjer 
sier at det skal benyttes. Vi har fått opplyst fra kommunen at slikt søknadskjema ikke finnes.  
Det er vanskelig å kontrollere ut fra vedtaket om prinsippene i prioritert rekkefølge er lagt til 
grunn under behandling av søknadene.  
 
Generelt er det forskjell i detaljeringsgraden på søknadene om tilskudd til lekeplasser. Enkelte 
søknader er svært detaljerte, hvor en legger med kopi av innhentet pristilbud. Andre søknader 
inneholder kun anslag på pris og kan være til dels omfattende med tanke på hva en søker om. 
Vi ser også at innvilget tilskudd varierer, men at søker sjelden mottar like mye i tilskudd som 
det søkes om. I samtale med virksomhet for kultur har vi fått opplyst at det i de tilfellene hvor 
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søknadene er gode og detaljerte forsøkes det å innvilge hele søknadsbeløpet. Ordningen er 
derimot ikke ment som en fullfinansiering, men at søker også må stille med egne midler. I 
andre tilfeller foretas det en skjønnsmessig vurdering i forhold til hva som tildeles av midler. 
Fordelingen har ikke vært mulig å etterprøve av oss, da begrunnelse for delvis avslag på 
søknadene ikke fremkommer. Som oftest oppgis det i melding om vedtak hvor mye en har 
hatt i midler totalt det enkelte år og hvilken fordeling som er foretatt på de enkelte søkerne. 
Hvilken del av den konkrete søknad det er gitt midler til og ikke, fremkommer ikke så langt vi 
kan se. Dette gjør det også vanskelig å se hva det skal rapporteres tilbake på fra mottaker, 
samt hva som eventuelt kan tas med i en ny søknad senere år.  
 
Retningslinjene § 4 (fra og med 2012) og retningslinjene § 5 (til og med 2011) har regler for 
kontroll av at tildelte midler benyttes til det formål de er gitt til. Det foretas en skjønnsmessig 
vurdering med tanke på oppfølging av mottatte midler. Forventning til rapportering på 
gjennomførte tiltak kommer klart frem av vedtakene. Dersom det gis et mindre tilskudd har en 
i vedtaket ikke bedt om pliktig tilbakerapportering på bruk av midlene. Ut i fra formål og 
størrelse på tilskuddet vurderes det i hvor stor grad det er behov for en tilbakerapportering fra 
mottaker. Det kreves ikke innsyn i regnskapet til søker, men det skal gis en rapportering på 
om tiltaket er gjennomført eller ikke der dette synes nødvendig. Ved gjennomgang av 2012 
kan det synes som om det er virksomhet for kultur som på eget initiativ har hatt en befaring i 
distriktet for å innhente opplysninger om ferdigstillelse vedrørende lekeplasser. Vi kan ikke 
finne noen korrespondanse mellom partene som sier at de har vært i kontakt vedrørende 
dokumentasjon om ferdigstillelse. 
 
Virksomhet for kultur oppgir at de purrer opp manglende tilbakerapporteringer, men at dette 
ikke er en prioritert oppgave. Det har ikke forekommet tilbakebetaling av tilskudd på 
grunnlag av tilbakerapportering fra tilskuddsmottaker. Det har derimot kommet midler tilbake 
ved for eksempel opphør av organisasjon og lignende. For 2011 og 2012 har kommunen 
utarbeidet et notat som sier noe om statusrapport etter tildeling av midler til lekeplasser. 
Notatet som gjelder søknader i 2011 viser at ikke alle har rapportert på bruken av pengene.  
 
Ved utgangen av 2012 sto det ubrukte midler til lekeplasser tilsvarende kr 20 000,-.  
Nannestad videregående skole har i følge melding om delegert vedtak vært i dialog med 
virksomhet for kultur angående en hinderløype i tilknytning til skolen. Det skrives også at det 
er mottatt en søknad tidligere i 2012, men vi kan ikke finne saken i de oversendte papirer. Det 
er fattet et vedtak om at tiltaket støttes med kr 20 000.-, mens ved en gjennomgang av 
utbetalingene fra kultur er registrert en utbetaling på kr 32 000.- under samme saksnummer. 
Vi reiser spørsmål om hva som ligger til grunn for denne utbetalingen. 
 
Regnskapet for 2013 viser at to saker fra 2012 først er utbetalt i 2013. Ved nærmere 
undersøkelser viser det seg at for en av sakene har også tilsvarende beløp blitt utbetalt i 2012. 
I samtale med virksomhet for kultur har vi fått opplyst at utbetalingen i 2012 ble foretatt til 
feil kontonummer og at kommunen arbeider med å få pengene tilbake. På grunn av dette fikk 
søker først utbetalt beløpet i 2013.  
 
Ved en av søknadene i 2013 fremkommer det at det er tildelt midler på kr 30.000,- i 2011 til 
opparbeidelse av plass for bord og lekeapparater ved en ballbane. Midlene er så langt ikke 
benyttet, men venter på igangsettelse av arbeidet. Rutinene har til nå vært at tildelt tilskudd 
utbetales ved melding om vedtak uten at tidspunkt for igangsetting er bekreftet. I dette tilfellet 
har en velforening sittet med et større beløp over flere år som likviditet. Det kan synes som 
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om at det ikke stilles klare nok krav til når det forventes at tilskuddene skal være benyttet sett 
opp i mot at det i melding om vedtak angis at tildelt tilskudd må benyttes innen årsskiftet og 
at rapportering i form av kopi av faktura/regnskap skal sendes kommunen.  
Så langt vi kan se sier retningslinjene ikke noe om når oppstart av tiltak skal finne sted med 
tanke på når søknad sendes til kommunen og tildelte midler er mottatt.  
 

3.6 Tilskudd til løypekjøring 
Det kan søkes om tilskudd til oppkjøring av skiløyper innen 30. april. Søknaden må inneholde 
oversikt over antall kjørte mil, og regnskapsførte utgifter til drift av snøscooter/løypemaskin. 
Praksis er at det utdeles tilskudd etter kjørte kilometer, som kan variere med tanke på faktisk 
kjørte kilometer, og totale kilometer med løyper. Lagenes sponsorinntekter og totaløkonomi 
har ingen innvirkning på tilskuddets størrelse. De to løypelagene i kommunen samles i et 
møte med virksomhet for kultur og går gjennom tilskuddene til de ulike lagene for det enkelte 
år, slik at det er enighet rundt fordelingen.  
  
Det utbetales årlig tilskudd til skiforeningen for løypepreparering på Romeriksåsen som det 
ikke gjøres delegert vedtak på. Til grunn for tilskuddet ligger det en eldre avtale med 
kommunen som er blitt etablert som gjeldende praksis. Etter det vi får opplyst er denne 
avtalen ikke en del av tilskuddsordningen per i dag.  
 
Etter vår vurdering gjelder avtalen fra 1998 kun for tidsrommet vintersesongen 1998/1999. På 
bakgrunn av dette er vi av den oppfatning at avtalen ikke er å anse som en løpende driftsavtale 
for løypepreparering, men kun gjeldene for vintersesongen 1998/1999.  
 

3.7 Aktivitetstilskudd 
Aktivitetstilskudd kan gis til konkrete tiltak som organisasjonene forestår og reguleres i § 12 i 
retningslinjene for tilskudd til kulturformål. Dette kan være tilskudd til møter, konferanser, 
informasjonskampanjer, stevner, kulturkvelder, utstillinger og lignende, samt 
lederopplæring/kurs.  
 
Retningslinjene angir at søknaden skal inneholde om arrangementet er åpnet eller lukket, 
rapport og regnskapsutdrag, og skal fremmes i det året tiltaket er gjennomført. Søknad om 
tilskudd til lederopplæring/kurs skal inneholde opplæringens/kursets art, antall deltakere og 
spesifiserte kostnader.  
 
Aktivitetstilskudd gis løpende gjennom året, og har ingen fast søknadsfrist, men i henhold til 
retningslinjene må det søkes innen 15. november for å få behandlet søknaden innen årsskiftet. 
I utgangspunktet er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, men det er ofte få 
søkere slik at alle kvalifiserte søkere har mottatt tilskudd. Det praktiseres ikke forskjell på 
utdeling av aktivitetstilskudd med tanke på åpne og lukkede arrangementer. Administrasjonen 
oppgir at det foreligger en utydelig grensegang mellom hva som er et lukket og et åpent 
arrangement. Til tiltak med større økonomisk omfang kan det søkes om forhåndstilsagn. 
Søknaden må da inneholde opplysninger om tiltakets art, antall deltakere, kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. Vi har fått opplyst at i praksis er det ikke gitt forhåndstilsagn, men kun 
muntlig løfte om tilskudd etter søknad. Det vil si at søker har vært i kontakt med 
kulturkontoret for å høre om mulighet for tilskudd, så er tiltaket gjennomført, og pengene er 
utbetalt i etterkant av gjennomføringen.  
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Det er en etablert praksis i kommunen at det gis tilskudd på 40 % av dokumenterte kostnader 
ved søknad om støtte til gjennomføring av kurs, uten at dette fremkommer av retningslinjene. 
 
Gjennomgang av aktivitetstilskudd utbetalt i årene 2010-2013 viser at det generelt er 
vanskelig å etterprøve hvilke vurderinger som er lagt til grunn for de tilskuddene som er 
utbetalt. Både i 2010 og i 2011 har vi funnet saker hvor 30 % av kostnadene som er fremsatt i 
saken er innvilget som tilskudd uten at vi har kunnet etterprøve hvordan en har kommet frem 
til dette vedtaket. Vi ser også at det i andre søknader, hvor det søkes om mindre beløp, blir 
søknaden i sin helhet innvilget. I 2011 ser vi at en av søkerne har søkt om tilskudd året etter at 
arrangementet har funnet sted. I melding om vedtak fremkommer det at de får tilskudd, men 
at de for fremtiden må følge retningslinjenes § 18 som sier at søknader om aktivitetstilskudd 
skal fremmes i det året tiltaket har vært avholdt. 
 
I 2012 har budsjetterte midler til aktivitetstilskudd ikke blitt utbetalt i sin helhet på grunn av 
manglende søknader. I samråd med Idrettsrådet har kommunen omdisponert midlene og 
utbetalt kr 32.940,- som ekstraordinær grunnstønad til idretten.  
 
Vår gjennomgang har også avdekket vedtak på utbetaling av aktivitetstilskudd til formål som 
vi ikke kan se at ligger innenfor retningslinjenes ramme for tilskuddet. Eksempler på dette er:  
 

• Restaurering av gammel alterduk i Nannestad kirke.  

• Kommunal toppfinansiering til hjertestartere. 

• Arbeid med blåmerking av stier i Romerikesåsen i Nannestad. 
 

Restaurering av gammel alterduk går under begrepet «kulturminnevern», men er ikke 
dekkende innenfor formålet med aktivitetstilskudd. Det er utbetalt kr 3.000,- i tilskudd. Av 
melding om vedtak ser vi at søknaden har blitt liggende fra søknaden er datert 15.02.10, til 
melding om vedtak 25.11.10 grunnet påvente av om det ville komme andre søknader. Det kan 
for oss se ut for at man har valgt å tildele aktivitetstilskudd ut i fra at en hadde gjenværende 
budsjettmidler dette året selv om formålet til aktivitetstilskudd ikke var oppfylt.  
 
Nannestad kommune ble i 2007 tilskrevet med tilbud fra LHL Nannestad og Gjerdrum om å 
motta inntil tre hjertestartere som skulle plasseres i forskjellige idrettsarenaer i kommunen. I 
2010 ble det utplassert hjertestartere i Nannestadhallen og HIF-hallen med påfølgende 
opplæring. Siste hjertestarteren skal være levert i 2011 med utplassering i 2012 ved Nordåsen 
skistadions varmestue om vinteren og Bjerke fotballstadion om sommeren. Nannestad 
kommune var bestiller av utstyr og opplæring og ble fakturert for kr 39.000,- eks. mva per 
hjertestarter i 2010 og kr 40.000,- eks. mva per hjertestarter i 2011. I tillegg oppgir 
kommunen at de har avsatt kr 20.000,- på en sperret konto hos Nannestad idrettsråd som skal 
benyttes til delvis dekning av den tredje hjertestarteren. Fra LHL har kommunen mottatt kr 
35.000,- i tilskudd per hjertestarter. Resterende finansiering har kommunen da tatt fra 
aktivitetstilskudd med kr 10.760,- i 2010 og kr 5.000,- i 2011 uten at vi kan se at dette er 
innenfor de krav som stilles til aktivitetstilskudd i retningslinjene. Vi har i ettertid fått 
tilbakemelding i fra administrasjonen på at kulturs vurdering av denne saken er at 
hjertestartere er et veldig viktig tiltak for idrettsorganisasjoner, og at en liten andel av den 
totale finansieringen kunne dekkes gjennom tilskuddsordningene. Den totale vurderingen fra 
kommunes side er at Nannestads idrettslag fikk utstyr som var av uvurderlig verdi. 
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Til arbeid med blåmerking av stier i Romerikesåsen samt utgifter til Bekkestua og 
Råbjørnkoia er det søkt om kr 10.000,-. Kommunen har innvilget kr 5.000,- i tilskudd. 
Tilskuddet er gitt som et aktivitetstilskudd i henhold til bokføring på prosjekt 2701. I dette 
tilfellet dreier det seg om tilskudd til konkrete driftsoppgaver da DNT Oslo og omegns 
viktigste oppgaver i Oslomarka er drift og vedlikehold av blåmerkede stier og hytter. Vår 
vurdering er at dette ikke tilfredsstiller kravene til aktivitetstilskudd, men heller et 
driftstilskudd. Driftstilskudd gis derimot kun til idrettsanlegg og dersom kommunen ønsker å 
gi støtte til denne typen aktiviteter bør dette gjøres på en annen måte enn gjennom 
tilskuddsordningen. 
 

3.8 Etableringstilskudd  
Nystartede organisasjoner kan, senest seks måneder etter oppstart, søke om tilskudd til 
etablering. Søknadene må inneholde informasjon om navn, formål, eventuelle vedtekter, 
interimsstyre og andre aktuelle opplysninger. Det kan ikke innvilges både etableringstilskudd 
og grunnstønad i samme år. Retningslinjene er uendret gjennom perioden 2010-2013. 
 
Totalt er tre søknader i perioden 2010-2013 kontrollert. Tilskudd til etablering utbetales i 
følge virksomhet for kultur med mindre beløp, i hovedsak mellom kr 2.000,- og kr 3.000,-. Så 
langt vi kan se finnes det ikke eget budsjett for etableringstilskudd, slik at for 2010 er midlene 
tatt fra budsjettet til aktivitetstilskudd og for 2012 fra grunnstønad. Når det gjelder 
etableringstilskudd, er det kommet inn en søknad hvor det søkes om et aktivitetstilskudd på  
kr 5 000,-, mens det gis i fra kommunen et etableringstilskudd på kr 9.690,-. Det vil si kr 
4 690,- høyere enn søknadsbeløpet. Vi får opplyst at grunnlaget for å utbetale et større 
tilskudd enn det som ble søkt om, var blant annet fordi de ikke var berettiget til å motta 
grunnstønad samme år. I tillegg hadde søker mange medlemmer, høye kostnader, og idretten 
var enig i at dette var en fornuftig organisering. Søknaden ble behandlet på slutten av året, og 
dermed åpnet det for muligheten til å gi et noe større beløp uten at dette gikk ut over andre 
organisasjoner. Det foreligger også åpne søknader, hvor søker har fått innvilget kr 2 500,-, 
som samsvarer med gjeldene praksis i kommunen. Ut fra melding om delegert vedtak kan vi 
ikke se hvilke vurderinger som gir grunnlag for tilskuddets størrelse, og hva som er grunnen 
til forskjellene i tilskuddene.  
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4. Vurdering/konklusjon 
På bakgrunn av vår gjennomgang av tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune følger 
vår vurdering av tildelte tilskudd sett opp i mot retningslinjer for tilskudd til kulturformål og 
etablert praksis i Nannestad kommune. 
 
Etter vår vurdering viser gjennomgangen vi har foretatt at forvaltningslovens krav om  
tilbakemelding til søker innen lovens frister i flere tilfeller ikke overholdes. I de tilfeller 
søknadene ikke innvilges i sin helhet skal begrunnelsen for dette fremkomme av meldingen 
om vedtak. 

4.1 I hvilken grad følger kommunen retningslinjer og rutiner for tildeling av 
midler til kulturformål? 
 
Retningslinjene § 1, pkt. f) angir at det ved tildeling av tilskudd skal vurderes om det er 
tilpasset funksjonshemmede og om det bidrar til inkludering av minoritetsgrupper. Vi har i 
vår gjennomgang ikke funnet opplysninger som gir grunnlag for å kunne bekrefte at dette blir 
vurdert ved tildeling av tilskudd. Vi kan ikke se at søknadsskjemaene som benyttes legger opp 
til at denne typen informasjon skal fremkomme i det en søker om tilskudd.  
 
Retningslinjene § 4 (for årene 2010-2011) angir at søknader som kommer inn etter 
søknadsfristens utløp, ikke skal behandles. Vi har observert at søknader som har kommer inn 
etter søknadsfristen likevel har blitt behandlet selv om dette strider mot retningslinjene. Ved 
endring av retningslinjene fra 2012 er reglene ikke lenger så klare på dette punktet.  
 
Utbetaling av grunnstønad omfatter både idretten og øvrige foreninger i kommunen. Her er 
retningslinjene like, men praksisen svært forskjellig. Med bakgrunn i vår gjennomgang er vi 
av den oppfatning at en her enten bør tilpasse praksis til retningslinjene eller så bør en vurdere 
å endre retningslinjene på dette punktet. Selv om kommunen har et tett samarbeid med 
Nannestad idrettsråd er det kommunen som fatter vedtak om tildeling av grunnstønad, og 
vurderingene som kommunen legger til grunn bør i større grad være etterprøvbare. 
Tilsvarende gjelder tildeling av grunnstønad til øvrige foreninger i kommunen, hvor vi ikke 
har kunnet finne dokumentasjon på hvordan søknadene har blitt vurdert med tanke på 
medlemstall og økonomi. Vi har heller ikke her fått beskrevet noen klar praksis fra 
virksomhet for kultur på dette området.  
 
Vår gjennomgang viser at det er noe usikkerhet knyttet til hva som er nyanlegg, da 
kommunen i større grad enn tidligere har overtatt arbeidet med bygging av nye anlegg. Vi ser 
at retningslinjene for tilskudd til nyanlegg idrett som er vedtatt av kommunestyret i Nannestad 
ikke samsvarer med retningslinjene for samme tilskudd som er utarbeidet av Nannestad 
Idrettsråd. Det kan synes uheldig at Idrettsrådet praktiserer andre retningslinjer enn de 
kommunen har når dette er et kommunalt tilskudd.  
 
Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg er så langt vi kan se i det alt vesentlige 
behandlet i tråd med retningslinjene for tilskudd til kulturformål. Det utbetales løpende 
«tilskudd» til HIF-hallen og til skiforeningen som det ikke gjøres delegert vedtak på. 
Kommunen bør etter vår vurdering skille mellom tilskudd og faste avtaler, og vurdere 
gjeldende ordning. 
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Kvaliteten på søknader om tilskudd til lekeplasser varierer. Søknaden skal fremmes på eget 
søknadsskjema i henhold til kommunens retningslinjer. Da kommunen ikke har utarbeidet ett 
søknadskjema for denne typen tilskudd, bør dette gjøres. Av skjemaet bør det komme frem 
hva det skal opplyses om i søknaden og hva som skal vedlegges søknaden. På denne måten 
kan virksomhet for kultur legge til rette for at kvaliteten på søknadene kan bli bedre.  Det er 
vanskelig å kontrollere ut i fra vedtaket, om prinsippene i prioritert rekkefølge er lagt til grunn 
under behandling av søknadene, da dette ikke kommer frem av dokumentasjonen vi har fått 
oss forelagt. 

Det foretas, slik vi vurderer det, en skjønnsmessig vurdering i forbindelse med oppfølging av 
tildelte midler til lekeplasser. Fordelingene har ikke vært mulig å etterprøve av oss. 
Begrunnelse for delvis avslag/innvilgelse av søknader fremkommer ikke. Som oftest oppgis 
det i melding om vedtak hvor mye en har hatt i midler til utdeling totalt det enkelte år og 
hvilken fordeling som er foretatt på de enkelte søkerne. Hvilken del av den konkrete søknad 
det er gitt midler til og ikke, fremkommer ikke så langt vi kan se. Dette gjør det vanskelig å se 
hva det skal rapporteres tilbake på fra mottaker, samt hva som eventuelt kan tas med i en ny 
søknad senere år.  

Praksisen har til nå vært at tildelt tilskudd til lekeplasser utbetales ved melding om vedtak 
uten at tidspunkt for igangsetting er bekreftet. Det kan synes som om at det ikke stilles klare 
nok krav til mottaker av tilskuddet på når en forventer at tilskuddene skal være benyttet. Vi er 
av den oppfatning at en med fordel kan avvente utbetaling av tildelt beløp til kommunen har 
mottatt bekreftelse på oppstart av tiltak.  Dette hindrer at søker sitter med ubrukte midler over 
år.  

Når det gjelder tilskudd til løypekjøring hvor kommunen har en avtale fra 1998 for 
tidsrommet vintersesongen 1998/1999, er vi av den oppfatning at avtalen ikke er å anse som 
en løpende driftsavtale. Kommunen bør etter vår vurdering skille mellom tilskudd og faste 
avtaler og vurdere gjeldende ordning. 

Antall søknader til aktivitetstilskudd har vært få. Vår gjennomgang viser at det ved flere 
tilfeller har blitt tildelt aktivitetstilskudd til søkere som ikke tilfredsstiller kravene i henhold til 
retningslinjene, i mangel på andre søkere. Vi ser også at det er etablert en praksis om at 
dersom en ikke har utbetalt alt en har budsjettert med det enkelte år, fordeles resterende 
budsjettmidler i slutten av året på andre som har mottatt tilskudd tidligere i året. Blant annet 
ble dette gjort i 2012 ved å utbetale ubenyttede budsjettmidler som ekstratilskudd til 
grunnstønad idrett.  

Etableringstilskudd gis i den grad det er søkere og det er i utgangspunktet kun mindre tilskudd 
som gis. Vår gjennomgang viser at vi ikke har kunnet se hvilke vurderinger som er lagt til 
grunn fra virksomhet for kultur sin side ved tildeling av midler.  

4.2 I hvilken grad følger kommunen opp hva tilskudd til kulturformål er benyttet 
til og tilbakebetaling av ubrukte midler? 

I henhold til retningslinjene gjeldene for 2010-2011 skal Omsorgs- og oppvekstutvalget føre 
kontroll med at midlene nyttes i samsvar med forutsetningene. I henhold til retningslinjene 
gjeldene for 2012-2013 plikter søker å rapportere i henhold til oppsatte frister. Dersom 
forutsetningene for tilskudd brytes etter retningslinjene, midlene ikke er brukt eller brukt til 
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annet formål kan tilskuddet inndras. Etter vår vurdering kan det se ut for at dette kun er en 
generell bestemmelse og at det er vedtakene som styrer rapporteringen. 

Retningslinjene § 4 (fra og med 2012) og retningslinjene § 5 (til og med 2011) har regler for 
kontroll av at tildelte midler benyttes til det formål de er gitt til.  

Vår gjennomgang viser at det i hovedsak er vedtak om tildeling av tilskudd til lekeplasser som 
inneholder krav om tilbakemelding. Andre vedtak inneholder i svært liten grad krav om 
tilbakemelding på hva midlene er benyttet til. I praksis varierer det i hvilken grad 
tilbakerapportering fra tilskuddsmottaker blir gitt. Virksomhet for kultur oppgir at manglende 
tilbakerapportering ikke er en prioritert oppgave, men de prøver å følge opp større tilskudd. 
Vi har inntrykk av at virksomhet for kultur på eget initiativ har hatt en befaring i distriktet for 
å innhente opplysninger om ferdigstillelse av lekeplasser.   

Tilbakebetaling av ubrukte midler forekommer ikke med mindre mottaker av midlene selv 
sender tilbake midler. Det har ikke vært etablert noen praksis med tilbakebetaling av midler 
dersom de ikke benyttes innen angitt frist. Fristene utsettes, og melding om vedtak samt 
kravene til tilbakemelding på gjennomførte tiltak gir lite eller ingen grunnlag for å kunne 
vurdere om midlene er benyttet i tråd med det de var utdelt til. Vi har allikevel ikke grunn til å 
konkludere med at midler skulle vært tilbakebetalt, da vi mangler grunnlag for å foreta denne 
vurderingen. Fra virksomhet for kultur sin side er det viktigere at det blir gjennomført et tiltak 
enn at det går til akkurat det en har søkt om.  

På bakgrunn av gjennomført kontroll av tilskudd til kulturformål i 2010-2013 er revisjonens 
vurdering at kommunen i mindre grad følger opp hva tilskuddene benyttes til. Vi er av den 
oppfatning at krav om tilbakebetaling av midler ikke forekommer på grunnlag av 
tilbakerapportering fra tilskuddsmottaker.  



Retningslinjer for tilskudd 
til kulturformål

§1 Generelle bestemmelser

a) Nannestad kommune ved virksomhet Kultur gir tilskudd til kulturarbeid til
organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller eventuelt andre grupper innen
kommunen.

b) Tilskudd kan gis til regionale organisasjoners kulturarbeid når dette arbeid har
tilknytning til kommunen og/eller har betydning for innbyggerne i kommunen.
Som hovedregel gis det ikke tilskudd til drift av organisasjoners fylkesledd o.l., eller
aksjoner hvor formålet ikke spesielt er rettet mot kommunen.

c) Tilskudd gis til organisasjoner som er demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for
medlemskap.

d) Tilskudd gis til organisasjoner innenfor hele det utvidede kulturbegrep.
e) Tilskudd deles ut innenfor rammen av den bevilgning som hvert år budsjetteres til dette

formålet.

f) En skal ved tildeling av tilskudd vurdere om det er tilpasset funksjonshemmede og om
det bidrar til inkludering av minoritetsgrupper.

g) Aktiviteter for og med barn og ungdom, samt aktiviteter som bidrar til kommunens
kulturelle mangfold skal prioriteres.

§2 Foreningstyper som ikke kan få tilskudd
a) Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske

interesser.
b) Organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige og private fester, og andre

arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning.

c) Velforeninger og sykdomsrelaterte foreninger er ikke berettiget til grunnstønad, men
kan søke om tilskudd til konkrete tiltak.

d) Organisasjoner/grupper med egen post i det kommunale budsjettet.

§3 Krav til søknaden
a) Søknad om grunnstønad, aktivitetstilskudd og lekeplasser gjøres på eget

søknadsskjema
b) Dokumentasjon ihht søknadsskjema må være vedlagt.

§4 Kontroll og rapportering
Søkere plikter å rapportere ihht oppsatte frister. Dersom midlene ikke er brukt eller
brukt til annet formål enn det er søkt om kan midlene inndras.

Vedlegg 3 til sak 14/2014



Stønader til bestemte formål
§5 Grunnstønad
a) Grunnstønad fordeles vanligvis til organisasjonene en gang pr. år. Stønaden

består av et administrasjonstilskudd og et bevegelig tilskudd. Stønaden utbetales
etter søknad innsendt til fastsatt tidsfrist, vedlagt siste års godkjente regnskap og
årsberetning. Tilskuddet er øremerket til den daglige driften av organisasjonen.

b) Administrasjonstilskuddet fordeles ut fra registrert medlemstall pr. 31.12.
foregående år.

c) Bevegelig tilskudd gis i tillegg til administrasjonstilskuddet, basert på følgende
forhold: Medlemstall, aktivitetsomfang, økonomi, leie av hus eller anlegg,
alderssammensetning, instruktørutgifter o.l.

d) Grunnstønad gis bare til hovedlag, som derfor må ta med medlemstall og/eller
aktiviteter i eventuelle undergrupper i sine søknader.

e) Det må gis opplysninger om antall medlemmer over og under 20 år.
f) Foreningen må ha eksistert i minst ett år, og ha minimum 10 medlemmer.

Foreningen må ha minimum 10 samlinger pr. år.
g) Søknadsfrist idrett: 15. mai. Øvrige foreninger: 1. april

§6 Nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst
a) Det kan gis stønad til nyanskaffelser av anlegg eller instrumenter til bruk for

musikk, teater eller bildende kunst.

b) Søknaden skal innholde oversikt over type nyanskaffelser, med tilhørende
kostnadsoverslag/finansieringsplan.

c) Søknadsfrist: 1. april

§7 Drift/vedlikehold av instrumenter og utstyr til kunst- og
kulturformidling

Det kan gis stønad til vedlikehold av instrumentpark, kostymelager og andre
rekvisita som krever et kontinuerlig vedlikehold.
Søknadsfrist: 1. april

§8 Nyanlegg - idrett
a) Det kan gis stønad til nyanlegg - idrett.

b) Stønaden samordnes med eventuelle tilskudd fra stat og / eller fylke.
Stønad gis kun til anlegg som er ferdigstilte, eller der hvor arbeidet er igangsatt.
Regnskap, ev. dokumenterte kostnader fra foregående år må fremlegges.

c) Søknaden skal innholde:
Tegninger som viser planløsing og plassering for anlegget; regnskap;
finansieringsplan; avskrift av skjøte/leiekontrakt eller skriftlig tilsagn om dette.

d) Søknadsfrist: 15.mai.

§9 Drift/vedlikehold av idrettsanlegg
a) Stønad kan gis til drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Søknad sendes på eget

skjema.
b) Søknad om vedlikeholdsstønad skal innholde opplysninger om vedlikeholdets art,

med tilhørende kostnadsoverslag. Dugnad spesifiseres.
c) Driftsstønad gis på grunnlag av driftsregnskap for anlegget for siste regnskapsår.

d) Søknadsfrist: 15.mai.



§10 Lekeplasser
a) Det kan søkes om tilskudd til lekeplasser/aktivitetsområder for barn og ungdom

som er åpne for alle barn som naturlig hører med i nærmiljøet.

b) Søknaden skal innholde:
c) Kostnadsoverslag og finansieringsplan; kart over området; oppgave over det

arbeidet som ønskes utført.
d) Søknadsfrist: 1. april

Under behandlingen legges følgende prinsipper i prioritert rekkefølge til grunn:
1. Vedlikehold av eksisterende lekeområder.
Fortrinnsvis sikkerhetsforebyggende tiltak og utbedringer for å øke
tilpasning/tilgjengelighet for funksjonshemmede.
2. Anskaffelse av nytt utstyr.
3. Opparbeiding av nye lekeplasser

§11 Tilskudd til løypekjøring
a) Det kan søkes om tilskudd til oppkjøring av skiløyper.
b) Søknaden må innholde oversikt over antall kjørte mil, og regnskapsførte utgifter til

drift av snøscooter/løypemaskin.
c) Søknadsfrist: 30. april

§12 Aktivitetstilskudd
Aktivitetstilskudd kan gis til konkrete tiltak som organisasjonene forestår.
Med konkrete tiltak forstås:

a) Møter, konferanser, informasjonskampanjer, stevner, kulturkvelder, utstillinger o.l.

b) Lederopplæring/kurs.
Søknaden må innholde informasjon om opplæringens/kursets art; antall deltagere
og spesifiserte kostnader. Deltakerstønad kan gis samlet for flere personer til
deres organisasjon eller til enkeltpersoner som representerer sin organisasjon
ved større nasjonale eller nordiske stevner, leirer, møter eller kongresser.

c) Aktivitetstilskudd gis som hovedregel til en organisasjon, men enkeltpersoner kan
gis tilskudd i spesielle tilfeller.

d) Det må i søknaden opplyses om det er et åpent eller lukket arrangement.
Lukkede arrangementer kan påregne mindre tilskudd enn åpne arrangementer.

e) Søknad om stønad fremmes vanligvis etter at tiltaket/arrangementet er avsluttet.
Med søknaden skal følge rapport og regnskapsutdrag.

f) Det gis imidlertid mulighet for å søke om forhåndstilsagn, spesielt ved tiltak av
større økonomisk omfang. Søknaden må da inneholde opplysninger om tiltakets
art; antatt deltakerantall; kostnadsoverslag og finansieringsplan. Stønad utbetales
på bakgrunn av rapport og regnskapsutdrag.

g) Søknad om aktivitetstilskudd skal fremmes i det året tiltaket er gjennomført.

h) Aktivitetstilskudd kan har ingen egen søknadsfrist, men det må søkes innen 15.
november for å bli behandlet inneværende år.

§13 Etableringstilskudd
a) Nystartede organisasjoner kan søke om tilskudd til etablering.

b) Søknaden må innholde informasjon om:
navn;
formål;



eventuelle vedtekter;
interimstyre;
og andre aktuelle opplysninger.

c) Søknadsfrist er senest 6 måneder etter oppstarting. Det kan ikke innvilges
både etableringstilskudd og grunnstønad i ett og samme år.

§14 Bjørn Dæhlies fond til skiidrettens fremme i Nannestad
a) Stipend utdeles en gang pr. år.
b) Stipend kan tildeles utøvere innen alle grener av skiidretten.
c) Det utdeles to stipend, til én jente og én gutt.
d) En og samme person kan bare motta stipend 1 - én - gang.
e) Stipendmottakerne skal være i alderen 15 - 25 år.
f) Hvert stipend er på kr. 4.000.
g) Alle idrettslag som er tilsluttet Nannestad Idrettsråd kan komme med forslag

på
h) kandidater innen 30. april hvert år.
i) Hovedvekten på stipendutdelingen legges på resultater oppnådd i kretsrenn,
j) regionalrenn, landsrenn og junior-NM.
k) En komité med totalt 5 representanter, bestående av

1. 2 representanter for idrettslag tilsluttet Nannestad Idrettsråd (NIR),
fortrinnsvis fra lag med skiidrett. Representantene velges av NIR og det
velges nye for hvert år.

2. Leder for Nannestad idrettsråd
3. 1 representant fra oppvekst og kulturutvalget
4. Virksomhetsleder kultur

skal prioritere blant de innkomne forslag og bestemme hvilke kandidater som
skal ha prisen.

l) Stipendene deles ut i løpet av juni hvert år.

§15 Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere
a) Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede

kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.
b) Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år.

c) Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til
gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov
eller kompetanseheving innen kulturfeltet.

d) Det kan tildeles ett stipend à kr. 5.000 pr. år.

e) Forslag på kandidater må være sendt Nannestad kommune innen 1. april.

f) Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av kulturstipend.

§16 Nannestad kommunes kulturpris
a) Kulturprisen kan utdeles hvert 3. år.

b) Kulturprisen skal fortrinnvis utdeles til Nannestad-sokninger, enkeltpersoner eller
sammenslutninger som har ytet en kulturinnsats utover det vanlige i kommunen.
Med kulturinnsats i denne forbindelse forstås en bred fortolkning av begrepet
kultur.

c) Forslagsrett på kandidater har alle innbyggere og sammenslutninger i Nannestad.
d) Oppvekst og kulturutvalget innhenter forslag til kandidater og fatter vedtak om

hvem som skal tildeles prisen.
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E-post: postmottak@nannestad.kommune.no

e) Oppvekst og kulturutvalget er ikke bundet til å velge prisvinnere blant de
innkomne forslag.

f) Vedtak om at prisen eventuelt ikke skal utdeles fattes også av Oppvekst og
kulturutvalget.

g) Kulturprisen består i en kunstgjenstand, med følgende inngravering: "Kulturprisen
tildelt NN år...".

h) Kulturprisen deles ut av Oppvekst og kulturutvalget representert ved leder i
tilknytning til et passende arrangement.

i) Det knyttes ingen spesielle betingelser til kulturprisen i form av motytelser.
Kulturprisen er en ærbødig takk for utført kulturinnsats til beste for kulturlivet i
Nannestad kommune.



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i 

tjenestene. 

4.6.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Kompetanse i tjenestene (sendt medlemmene tidligere – ta

med rapporten i møtet)

Saksopplysninger 
Prosjektet er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av 

kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Kompetanse i tjenestene 

er av kontrollutvalgene sett på som et prioritert område for felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Prosjektet er derfor gjennomført i alle fem kommunene.  

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en strategisk kompetansestyring som 

sikrer kommunen og den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre kommunens oppgaver.  

Problemstillingene for undersøkelsen er: 

1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre virksomheten

og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse?

2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet mot

barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk?

Revisjonen har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal foreta en strategisk kompetansestyring i samsvar med lovkrav og avtaleverk. Det vil 

si at: 

 Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens

kompetansebehov, og utarbeide planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, i

samsvar med lovkrav og avtaleverk.

 Kompetanseplaner bør:

- være forankret i overordnet planverk i kommunen 

- omhandle alle elementer i kompetansestyring som planlegging, gjennomføring og 

evaluering. 

Revisjonens konklusjoner i rapporten vedrørende Nannestad kommune er følgende: 

Revisjonens konklusjon er at kommunen, ved tidspunkt for revisjonens undersøkelse, ikke har 

utarbeidet en overordnet strategi i kommunen for kompetanseutvikling. Revisjonen mener likevel at 

kommunen har et overordnet styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. Den 
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overordnede planleggingen i kommunen utgår fra målsetninger i kommuneplanen som gjenspeiles i 

kommunens årlige økonomiplan med målkort som igjen gjenspeiles i de enkelte virksomhetenes 

virksomhetsplaner. Revisjonen anser det som positivt at kommunen har satt i gang et arbeid med å 

utarbeide en overordnet kompetanseplan. 

Revisjonen konkluderer med at man i varierende grad har utarbeidet helhetlige kompetanseplaner ute 

i virksomhetene. Flere ledere har også svart i spørreundersøkelsen at det ikke er utarbeidet 

kompetanseplan i sin virksomhet. I henhold til hovedtariffavtalen skal det utarbeides en plan for 

gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 

Kommunen mangler en overordnet oversikt over kompetansen i kommunen, da denne oversikten 

først og fremst ivaretas på virksomhetsnivå. Revisjonen anser det arbeidet som gjennomføres i 2014 

med å skaffe en overordne oversikt som positivt.  

Revisjonens konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, men hvordan 

kompetansetiltak gjennomføres er i varierende grad dokumentert i de ulike virksomhetene. 

Handlingsprogrammet for skolene skisserer dette mer konkret og kan være et eksempel på hvordan 

man kan gjøre det også i andre virksomheter i kommunen. Revisjonen synes det er svært positivt 

hvordan tilstandsrapporten benyttes i sammenheng med hva man behøver av kompetanse blant de 

ansatte i skolen. 

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av planer for 

kompetanseutvikling og tiltak. Det betyr ikke at virksomhetene ikke evaluerer underveis, noe 

undersøkelsen tyder på at de gjør, men at dette ikke dokumenteres og inngår i et overordnet system 

for kompetanseutvikling. 

Revisjonens anbefalinger til Nannestad kommune er følgende: 

o Kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene som

omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging, gjennomføring og

evaluering. Kompetanseplanene bør være forankret i overordnet planverk i kommunen.

O Administrasjonen kan med fordel utvikle et felles dokumentert system for å kartlegge de 

ansattes kompetanse og analyse kommunens kompetansebehov ved de ulike virksomhetene. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI). 4.6.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI)

Saksopplysninger 
Kommunelovens § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med kommunens 

interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll). Selskapskontroll er nærmere regulert i 

kontrollutvalgsforskriftens §§ 13 – 16. 

Det er to former for selskapskontroll; Eierskapskontroll og selskapskontroll som også omfatter 

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll som også omfatter forvaltningsrevisjon vil innebære 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Kontrollen i Digitale 

Gardermoen IKS (DGI) er en eierskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontroll har følgende to hovedproblemstillinger, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 14: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

I tillegg har kontrollutvalget formulert enkelte punkter som revisjonen har forsøkt å besvare innenfor 

de to overnevnte hovedproblemstillingene. 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2013-2016. 

Eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 

Ullensaker. Revisjonens vurderinger og anbefalinger vil gjelde for alle eierkommuner, slik at alle 

eierkommuner får rapporten til behandling. Rapporten er derfor oversendt og vil bli behandlet i 

kontrollutvalget i Nes kommune. 

Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger er slik: 

 Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som

representantskapet har gjort for at disse skal gjelde.

 Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

 Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en

eierstrategi for DGI.

 Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere eierinteressene

kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.
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Rapporten peker på at det er en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike som ble 

vedtatt i kommunestyret i 2011. Den felles eiermeldingen er for tiden til revisjon. Øvre Romerike 

Utvikling (ØRU) har i møte den 19.5.14 behandlet forslag til ny felles eiermelding, eierpolitikk og 

eierstrategi for enkelte selskaper, blant annet Digitale Gardermoen IKS (DGI). Forslaget til ny felles 

eiermelding og eierstrategi vil bli lagt fram til behandling i de enkelte kommunestyrene etter hvert.   

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp følgende punkter:

 Kommunestyret bør behandle de endringer i selskapsavtalen som representantskapet har gjort

for at disse skal gjelde.

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI.

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere eierinteressene

kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp ovenfor representantskapet at

antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om interkommunale selskaper og

selskapsavtalen.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 



Eierskapskontroll 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal, Nannestad og Ullensaker  

Vedlegg til sak 16/2014





Innhold 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 3

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING 4 

1.1 Bakgrunn 4 

1.2 Formål 4 

1.3 Problemstillinger 4 

1.4 Avgrensninger 4 

1.5 Normer for god eierstyring 5 

2 DIGITALE GARDERMOEN IKS (DGI) 7 

2.1 Organisasjon 7 

2.2 Eierkommuner og eierandeler 9 

2.3 Selskapsavtale og IKT-strategi 10 

2.4 Økonomisk utvikling i selskapet 11 

2.5 Finansiering 14 

2.6 Saker i selskapets styre 2013 15 

2.7 Saker i representantskapet 2012-2013 16 

2.8 Saker i politiske utvalg 18 

2.9 Eiermeldinger 21 

3 VURDERINGER OG KONKLUSJONER 23 

3.1 Kontroll med eierinteressene 23 

3.2 Eierstyringen 24 

4 ANBEFALINGER 25 

VEDLEGG 1 - LITTERATURLISTE 26 

VEDLEGG 2 - REVISJONENS HØRINGSBREV TIL SELSKAPET 27 

VEDLEGG 3 - SELSKAPETS HØRINGSSVAR 28 

VEDLEGG 4 - REVISJONENS BREV TIL EIERREPRESENTANTENE 30 

VEDLEGG 5 - HØRINGSSVAR HURDAL KOMMUNE 31 

VEDLEGG 6 - HØRINGSSVAR ULLENSAKER KOMMUNE 32 

VEDLEGG 7 - BEREGNING AV NØKKELTALL 33 



Innledning 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

4

1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 
I kommuneloven § 77 nr. 5 heter det at «[k]ontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»  
 
Ved gjennomgangen av vedtatt plan for selskapskontroll 2013 – 2016, i de ulike 
kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har det vært 
enighet om at Digitale Gardermoen IKS (DGI) er det mest aktuelle selskapet for en 
selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalgene har derfor vedtatt at det skal gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i DGI. 
 

1.2 Formål 

 
Formålet med prosjektet er å gjennomføre en obligatorisk eierskapskontroll der man ser på 
kommunens kontroll med sine eierinteresser, samt rutiner i forbindelse med dette. Videre er 
formålet å undersøke om kommunenes eierinteresser er i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 
 

1.3 Problemstillinger 

 
Problemstillingene for undersøkelsen er følgende: 
 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 

1.4 Avgrensninger 

 
Prosjektet skal gjennomføres som en eierskapskontroll og vil ikke gå i dybden slik en 
forvaltningsrevisjon ville ha gjort.  
 
Kontrollutvalget har likevel formulert enkelte punkter som vi anser som 
underproblemstillinger av de to hovedproblemstillingene. 
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Disse problemstillingene er følgende: 
 

• Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?  
• I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter behovet i forhold til 

den daglige drift og behovet for å regulere forholdet eierne imellom? 
• I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes styringssignaler som klare og 

entydige for å utvikle selskapet i et lengre perspektiv? 
• Styrets funksjon i forbindelse med låneopptak/lånefinansiering. 

  
Vi har forsøkt å besvare disse punktene innenfor de to hovedproblemstillingene, slik at 
undersøkelsen ikke går utover å være en eierskapskontroll.  
 
Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 
eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har 
etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med 
formålet. En inngående vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således 
utenfor denne kontrollen. 
 
Dersom problemstillingene blir for omfattende vil undersøkelsen være en 
forvaltningsrevisjon, og da vil man også måtte legge revisjonsstandarden RSK 001 til grunn 
for arbeidet. Denne undersøkelsen vil derfor ikke besvare problemstillingene overfor i 
dybden, men disse vil være med som underproblemstillinger for å besvare de to 
hovedproblemstillingene som inngår i en eierskapskontroll.  
 

1.5 Normer for god eierstyring 

 

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet normer for god eierstyring. I sammenheng med 
dette arbeidet bestilte man en rapport fra Telemarksforskning om eierskap. Rapporten ble 
skrevet i 2008 og har tittelen ”Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 
samarbeid med kommunene”. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha 
betydning for hvor godt man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker 
blant annet frem følgende:  
 

o Skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
 

Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig å ha 
politisk tilslutning til.  Det vil si hvilke overordnede premisser kommunen legger til grunn 
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter blant annet rutiner for 
rapportering, samt premisser for valg av styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og 
for utøvelse av eierskap.  

Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har. Nedenfor følger to råd: 
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o Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

o Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  
 
KS har utarbeidet anbefalinger for godt eierskap. I disse står det blant annet at man bør 
foreta en politisk gjennomgang av virksomheter som er organisert som selvstendige 
rettssubjekter gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding.  
 
En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter: 
 

• Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
 

• Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike 
selskaps- og samarbeidsformene. 

 
• Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

vedtektsrevisjon. 
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens 
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden med tanke på den samlede kommunale virksomhet. 
 
Kommunene bør også utarbeide og revidere selskapsstrategi og selskapsavtale ved behov. 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i selskapsavtalen. Innenfor rammen av 
selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Langsiktighet og 
samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale eierskap. Formålsangivelsen i 
selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 
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2 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Selskapet ble stiftet 29.06.04 og var i drift fra 01.01.05. Digitale Gardermoen IKS har siden 
2005 vært leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks 
eierkommuner innenfor drift, service og utvikling.  

Selskapets målsetting er å tilfredsstille kundenes krav til stabil og effektiv drift med ønsket 
kvalitet på tjenester og leveranse med god kvalitet.  

Kommunene har etablert et eget strategi- og bestillerorgan, kalt eStab, som utarbeider og 
forvalter kommunenes felles IKT-strategi. eStab ble etablert i 2011 og er et 
vertskommunesamarbeid, hvor Ullensaker komme er vertskommune. Det er eStab som 
utarbeider IKT-strategiene og som koordinerer kommunenes bestilling av tjenester av DGI. 
Det ble inngått en prinsippavtale om anskaffelse av fagapplikasjoner mellom DGI og eStab i 
2012. 
 

2.1 Organisasjon 

 
Selskapet følger lov om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-modell der 
kommunene er bestillerne og selskapet er utfører. Selskapet kan ivareta slike oppgaver 
overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder interkommunale 
selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til andre 
skal være av begrenset omfang. Selskapets administrasjonskontor og driftssenter ligger i 
Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune. 
 
Organisasjonskartet til DGI er som følger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Dir. 

Økonomi/Utvikling 

HR/Personal 
sammendrag 

Drift 
frdokume

Tjenesteleveranse 
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2.1.1 Medarbeidere og arbeidsmiljø

Pr. 31.12.2013 var det 42 personer ansatt i selskapet fordelt slik: 

• 38 fast ansatte (1 i 60 % stilling).
• 1 midlertidig ansatt.
• 3 lærlinger.

Ifølge styrets årsberetning for 2013 ble det foretatt en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i 
2012 hvor det fremkommer en del områder styret mener man bør arbeide med. Dette er blant 
annet: 

o Bedre informasjon fra en tydeligere ledelse.
o Bedre samarbeid på tvers av enhetene.
o Friskere luft.

Det er arbeidet med dette i 2013, blant annet er det installert nytt friskluftanlegg. Når det 
gjelder sykefravær var dette i 2013 på 4,9 %. Over halvparten av dette var korttidsfravær. I 
2012 var det totale fraværet på 4,7 %, med et korttidsfravær på 3,2 % og langtidsfravær på 1,5 
%. 

Selskapet ansatte i 2014 Odd Ruud som ny administrerende direktør som tiltrer 1. mai. Odd 
Ruud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i 
Oslo kommune og er utdannet skatterevisor.  

2.1.2 Selskapets styre 

I henhold til lov om interkommunale selskaper, skal selskapet ha et styre på minst 3 
medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. I et selskap som har flere enn 30 ansatte, 
kan et flertall av de ansatte kreve et styremedlem og en observatør med varamedlemmer 
som velges av og blant de ansatte.  Selskapet var ved opprettelse flere enn 30 ansatte.  

Selskapets styre har seks medlemmer, fire ordinære medlemmer og to observatører. Styret 
velges av representantskapet for to år. 

Representantskapet vedtok følgende styresammensetning i representantskapets møte 
24.04.13: 

Medlem Funksjon 
Thor W. Togstad Leder 

Lillian Nærem Nestleder 

Jon Sverre Bråthen Styremedlem 

Lise Hagen Rebbestad Styremedlem 

Camilla Ukkestad Styremedlem 

I tillegg møter Frode Mork som observatør for de ansatte og Oddmar Blekkerud er 
representantskapets leder og møter også som observatør i styret.  
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Jon Sverre Bråthen fratrådte styret den 31.12.13. Siden da har det kun vært innkalt fire 
styremedlemmer til styret. Representantskapet skal ta opp valg av styremedlem i møtet 08. 
mai 2014. 
 

Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet 
skal ha 5 medlemmer. Selskapet har siden årsskifte opptrådt med fire styremedlemmer. Det 
er ett mindre styremedlem enn hva lovkravet tilsier. Samtidig er det klart i loven at et 
styremedlem sitter frem til et nytt er valgt. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret.  
 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret, for eksempel er ikke observatør for ansatte innmeldt. 
 

2.1.3 Evaluering av selskapets drift 

Eierkommunene har bestemt at ØRU-kommunenes samlede IKT-samarbeid skal 
evalueres. Det skal foretas en evaluering av DGI med tanke på mer kostnadseffektiv drift. 
 

2.2 Eierkommuner og eierandeler 

 
2.2.1 Eierkommunene 

Eierkommunene til selskapet er Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Slik det fremgår av selskapsavtalen skal eierandelen justeres etter endringer i folketallet 
hvert år basert på folketallet per 31.12. Selskapets seks eiere hefter med hele sin formue for 
sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.  
 
2.2.2 Eierandel 

Eierandel 2010 2011 2012 2013 

Gjerdrum 6,66 % 6,67 % 6,65 % 6,56 % 

Eidsvoll 23,48 % 23,43 % 23,52 % 23,64 % 

Hurdal 2,91 % 2,88 % 2,85 % 2,81 % 

Nannestad  12,37 % 12,31 % 12,22 % 12,20 % 

Nes 21,17 % 21,09 % 21,05 % 21,01 % 

Ullensaker 33,43 % 33,63 % 33,71 % 33,79 % 

 
 
2.2.3 Representantskapet 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 6, skal selskapet ha et representantskap 
hvor samtlige deltakere er representert med én representant.  Det skal oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det enkelte kommunestyre har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i 
representantskapet. 
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Representantskapet i DGI består av ordførerne i eierkommunene. Varamedlemmene er de 
respektive varaordførerne. De enkelte kommunestyrene har valgt sine representanter. I 
henhold til selskapsavtalen følger valgene valgperioden.  

Representantskapets medlemmer i 2014 består av følgende: 

Kommune Medlemmer 
Eidsvoll Einar Madsen 

Hurdal Runar Bålsrud 

Nannestad Anne-Ragni K. Amundsen 

Ullensaker Harald Espelund 

Nes Oddmar Blekkerud 

Gjerdrum Anders Østensen 

Leder i representantskapet er Oddmar Blekkerud fra Nes kommune. 

2.3 Selskapsavtale og IKT-strategi 

To viktige førende dokumenter for selskapet er selskapsavtalen og IKT-strategien for Øvre 
Romerike. 

2.3.1 Selskapsavtalen 

Lov om interkommunale selskap stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. 
Avtalen er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal 
opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekter 
for selskapet.  

Dagens selskapsavtale tredde i kraft med virkning fra 25.06.2006. Selskapsavtalen slår fast at 
selskapet er eget rettssubjekt og at arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapets 
hovedkontor er i Ullensaker kommune. Selskapsavtalen regulerer formål og ansvarsområde, 
innskuddsplikt og eierandel, ansvarsfordeling, låneopptak og uttreden. Den regulerer også 
representantskapet, representantskapets myndighet og krav til kvalifisert flertall i 
økonomisk viktige saker, styret og at selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. 

Revisor har påpekt svakheter i selskapsavtalen som førte til at representantskapet vedtok 
endringer i selskapsavtalen i sak 05/11, endringen gikk ut på at revisor påpekte at: 

• Selskapsavtalens første avsnitt § 7 ser ut til å være feil formulert da styret i DGI ikke
utgjør representantskapet.

• I henhold til lov om interkommunale selskap § 6 skal det oppnevnes minst like
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det kommer ikke frem av protokoller
fra representantskapet eller av selskapets årsberetning om det er valgt
varamedlemmer til representantskapsmedlemmene.
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Styret innstilte derfor på endringer i selskapsavtalen § 7 og representantskapet vedtok 
følgende ordlyd: 

«Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet består av 
ordførere i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Varamedlemmene er de respektive varaordførerne. 
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. Valgene følger 
valgperioden.  

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er 
tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst to tredeler av representantskapet.» 

Revisjonen kan ikke se at denne endringen av selskapsavtalen har vært til behandling i 
kommunestyrene. Dermed er ikke endringen formelt vedtatt av eierkommunene og de feil 
som er påpekt er derfor fortsatt en del av selskapsavtalen. Det er heller ikke registrert noen 
endringer i selskapsavtalen i Brønnøysundregistret, noe man heller ikke kan gjøre når 
eierkommunene formelt ikke har vedtatt endringene i selskapsavtalen. 

2.3.1 Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 
2020 

Denne strategien er vedtatt av alle eierkommunene til DGI. Strategien legger føringer også 
for DGI med tanke på IKT-tjenestene.  

2.4 Økonomisk utvikling i selskapet 

DGI avlegger sitt regnskap i tråd med lov om interkommunale selskaper og regnskapslovens 
prinsipper for store foretak. Etter en vurdering foretatt av selskapets ledelse og selskapets 
revisor, referert i revisjonsbrev 1/2011, ble det enighet om at forenklede regler for små 
foretak ikke lenger kunne benyttes fra og med 2010, da selskapet ikke går under reglene i 
regnskapsloven § 1-6 om små foretak. 
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Nedenfor følger selskapets økonomiske utvikling fra 2010 – 2013: 
 

 2010 2011 2012 2013 

RESULTATREGNSKAP  
   

Netto driftsinntekter 79 975 852 80 180 803 81 611 925 89 746 102 

Driftskostnader 80 846 247 78 504 844 76 534 634 85 710 580 

Driftsresultat -870 395 1 675 959 5 077 291 4 035 522 

     

Årsresultat -3 259 148 - 81 108 3 809 031 3 168 514 

BALANSE  
   

Sum anleggsmidler 58 447 962 54 853 367 59 439 552 72 178 200 
     

Varelager 215 211 0 0 0 

Fordringer 15 754 002 16 645 340 9 487 074 14 329 550 

Bankinnskudd ol. 10 505 336 10 016 037 15 611 147 1 776 862 

Sum omløpsmidler 26 474 550 26 661 377 25 098 221 16 106 412 
     
Sum eiendeler 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 
     

Opptjent egenkapital -1 434 507 2 928 523 6 737 555 9 906 069 

Bundet kapital 3 544 615 2 531 869 2 531 869 2 531 869 

Sum egenkapital 2 110 108 5 460 392 9 269 424 12 437 938 
     

Langsiktig gjeld 49 983 760 40 566 015 62 206 380 48 719 545 

Kortsiktig gjeld 32 828 644 35 488 337 13 061 969 27 127 129 

Sum gjeld 82 812 404 76 054 352 75 268 349 75 846 674 
     
Sum egenkapital og gjeld 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 

 

Balansen pr. 31.12.13:  

Anleggsmidler 82 %
Langsiktig gjeld 55 %

Omløpsmidler 18 % Kortsiktig gjeld 31 %

Egenkapital 14 %

 
 

I balansen for 2013 utgjør selskapets anleggsmidler 82 % av eiendelene, mens den langsiktige 
gjelden utgjør 55 %. 
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Egenkapitalen til selskapet er i balansen for 2013 på 14 %. Omløpsmidlene dekker ikke 
selskapets kortsiktige gjeld.   
 
For perioden 2011-2013 har vi beregnet relevante økonomiske nøkkeltall for DGI1. Hvert 
nøkkeltall er presentert med et smilefjes, som gir en indikasjon på hvor selskapene befinner 
seg sett opp mot anbefalte normtall. Nøkkeltallene er kun vurdert opp mot anbefalte normer, 
så utfallet kunne blitt bedre dersom det i tillegg vurderes opp mot formålet med selskapet.   
 
Vi har benyttet tre ulike symboler med følgende forklaring: 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
Nedenfor følger nøkkeltallene:    

Nøkkeltall  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Arbeidskapital 

   

-8 826 960  12 036 252 -11 020 717  

Likviditetsgrad 1 

   

0,75  1,41 0,49  

Finansieringsgrad 1 

   

1,19  0,83 1,18  

Egenkapitalandel 

   

6,70 % 10,96 % 14,09 % 

Resultatgrad 

   

5,38  6,22 4,50  

Rentedekningsgrad 

   

2,86  3,07 3,01  

Gjeldsgrad 

   

13,93  8,12 6,10  

                                                      
1 I vedlegg 7 følger en oversikt over hvordan de ulike nøkkeltallene beregnes. 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall oppnår det anbefalte normtall, eller 
bedre. Eksempler på dette kan være at arbeidskapitalen er positiv i selskaper som 
ikke har varelager eller at omløpsmidlenes verdi er minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden.  
 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall er i nærheten av anbefalte normtall.  

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall ikke oppnår anbefalte normtall. 
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2.4.1 Økonomisk risiko 

Gjeldsgraden er høyere enn anbefalte normer, arbeidskapitalen, likviditetsgraden og 
egenkapitalgraden er også lavere en anbefalt. Samtidig er det på kort sikt ingen risiko for at 
kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. DGI 
sliter med kostnadsnivået med tanke på at det er en grense for hvor mye eierne aksepterer av 
kostnader sammenlignet med hva man får igjen av tjenester.  
 
Selskapet opptar store lån for å finansiere budsjetterte investeringer. Selskapet har gjort 
følgende investeringer i prosjekter i 2013: 
 
Prosjekt Kostnader i MNOK 
Helsenett 1,3 

Lønn- og personal 9,2 

Kvalitetssystem 0,2 

eTjenester 2,4 

Komtek Forvaltning  0,9 

eHandel 0,7 

ePhorte 1,2 

Sum 15,9 
 
I tillegg har selskapet investert i vedlikehold og videreutvikling av egen infrastruktur for 
14,7 millioner kroner i 2013. 
 
Selskapets budsjett vedtas av representantskapet etter forslag fra styret. Det er styret som tar 
opp lånene. Det foreligger en finansiell risiko for renteøkninger som vil føre til større 
kostnader som eierne må betale. DGI er avhengig av å få innvilget lån og låneprosesser kan 
ta tid. Styret erkjenner derfor at man kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. 
For å bøte på dette vil man jevnlig følge opp likviditeten. Med en så lav likviditetsgrad som 
selskapet hadde i 2013 kan dette medføre en risiko for at eierkommunene må skyte inn 
ekstra midler og dette kan være en belastning for selskapet som allerede er under press fra 
eierne for å redusere kostnadene.  
 

2.5 Finansiering 

 
Det foreligger en kostmodell som Digitale Gardermoen IKS planlegger å levere i henhold til. 
Denne baserer seg på basisabonnement fastlagt for det enkelte år. I tillegg inntektsføres alle 
leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommune. Alle kostnader 
er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivået for tjenesten. 
 
Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 
skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. I 
henhold til selskapsavtalen er det satt en låneramme på 91 millioner kroner. Det er styret 
som innstiller låneopptaket overfor representantskapet som vedtar låneopptaket. Det er kun 
anledning til å låne til investeringer. Dersom en av eierkommunene er i ROBEK så må 
selskapets låneopptak godkjennes av fylkesmannen. 
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2.6 Saker i selskapets styre 2013 

 
Styret har i 2013 behandlet 57 saker og vi gjengir ikke alle her, men vil beskrive noen 
hovedpunkter. Til og med april 2014 har styret behandlet 24 saker. 
 
Styret har som hvert år behandlet tertialrapporter, årsberetning med årsregnskap, 
økonomiplan og budsjett.  
 
Administrasjonen orienterer jevnlig i møtene om driftsstatus. DGI utarbeider månedlige 
rapporter som også sendes styret. Det er også blitt orientert om arbeidsmiljøundersøkelsen, 
selskapsstrategi og strategisamling. 
 

2.6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse 

Arbeidsgruppen har bestått av styreleder og nestleder med ekstern bistand fra Skagerak 
Consulting AS for å gjennomføre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. I sak 16/13 
foreligger en prosessbeskrivelse av arbeidet fra Skagerak Consulting. I ekstraordinært 
styremøte 24.05.13, angående midlertidig ledelse av DGI, så ikke styret det som aktuelt å 
starte opp det videre arbeidet før høsten. I møte 18.09.13 ble det orientert om en positiv 
drøfting om dagens situasjon og plan for videre arbeid, med presentasjon av resultat av 
arbeid i personalmøte i midten av oktober. 
 

2.6.2 Midlertidig ledelse og rekruttering 

Det var et ekstraordinært styremøte 24.05.13 hvor man godkjente fremforhandlet avtale med 
administrerende direktør. Styret vedtok å sette inn Thor Togstad som arbeidende styreleder 
fra 01.06.13 frem til ny leder for DGI er på plass. Styret har i 2013 arbeidet med rekruttering 
av ny administrerende direktør. 
 

2.6.3 Selskapsstrategi 

Selskapet har arbeidet med en selskapsstrategi siden desember 2012. Arbeidsgruppen har 
bestått av den administrative ledergruppen, ekstern konsulent fra Davoteam AS og 
styreleder som observatør. Selskapsstrategien er så langt vi kan se ikke ferdigstilt og vedtatt 
per mai 2014. Et utkast til selskapsstrategi forelå i styremøtet 08.05.13, redegjørelsen som ble 
gitt i møtet ble tatt til orientering. Vi kan ikke se at styret har hatt selskapsstrategien til 
behandling etter dette. 
 

2.6.4 Eieravtale 

I styrets møte 01.02.13 behandlet styret en eieravtale som var utarbeidet av ekstern 
konsulent. Styret så det som viktig å forankre prosessen i representantskapet hvor prosessen 
for vedtak av eieravtalen besluttes av representantskapet. Revisjonen kan ikke se at det er 
blitt behandlet noen eieravtale i representantskapet i 2013 eller 1. halvdel 2014. 
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Man er i løpet av året blitt enig om avtalen mellom eStab og DGI. Det var fra styrets side blitt 
uttrykt skepsis til driftsavtalens omfang og stilt spørsmål til i hvilken grad den ville være 
kostnadsdrivende. De administrative bestemmelsene i avtalen skal ikke medføre 
kostnadsøkning for noen av partene. 
 

2.6.6 Plan for lån og plassering av likvide midler 

I sak 04/13 ble plan for lån og plassering av likvide midler behandlet. Styret ga 
administrasjonen fullmakt til å sluttføre prosessen. Ved refinansiering av løpende lån 
innhenter administrerende direktør fullmakt fra styreleder. 

2.6.7 Låneopptak 

Styret har i flere saker behandlet låneopptak. Våren 2012 ble lånerammen i lønns- og 
personalprosjektet utvidet med 7,0 millioner kroner.  
 
Styret vedtok følgende nedbetalingstider i sak 57/13: 
 

•  Låneopptak til fagsystemer, søkes det om lånefinansiering av 7,9 MNOK med 
nedbetalingstid på 10 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (maskinvare), søkes det om lånefinansiering av 4,6 
MNOK med nedbetalingstid på 4 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (programvare), søkes det om lånefinansiering av 2,0 
MNOK med nedbetalingstid på 5 år. 
 

Alle lån tas opp med flytende rente. 
 

2.7 Saker i representantskapet 2012-2013 

 
Nedenfor følger en oversikt over saker som har vært behandlet i representantskapet i 2012, 
2013 og frem til og med mai 2014. 
 
 
Saker i representantskapet 2012: 

Møtedato Saker 
26. april 2012 1/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/12  Årsberetning med tilhørende årsregnskap   
4/12  Status Digitale Gardermoen IKS 
5/12  Eventuelt  
 

15. juni 2012 06/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  
07/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
08/12  Revidert årsbudsjett 2012    
09/12  Eventuelt  
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Møtedato Saker 
26. oktober 2012 10/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

11/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

12/12  Økonomiplan 2013-2016 
13/12  Årsbudsjett 2013  
14/12  Eventuelt  
 
 

30. november 2012 15/12           Godkjenning av innkalling og saksliste  
16/12           Valg av to representanter i tillegg til       
                    møteleder til å underskrive protokollen  
17/12           Økonomiplan 2013-2016  
18/12           Årsbudsjett 2013  
19/12           Eventuelt 
 

 
Saker i representantskapet 2013 og april 2014: 

Møtedato Saker 
24. april 2013 1/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/13  Årsberetning med tilhørende årsregnskap  
4/13  Valg av styre i Digitale Gardermoen IKS 
5/13  Eventuelt  
 

13. desember 2013 6/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  
7/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
8/12  Økonomiplan 2014-2017 
9/13  Årsbudsjett 2014 
10/13  Valg av nytt styremedlem 
11/13  Eventuelt  
 

08. mai 2014 1/14  Godkjenning av innkalling og saksliste  
2/14 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
3/14  Årsregnskap 2013  
4/14  Aktuelle saker 
5/14  Valg av nytt styremedlem 
6/14  Eventuelt  

 
Vi ser at det i 2012 ble avholdt 4 møter i representantskapet, mens det i 2013 ble avholdt 2 
møter. 
 
Fra protokollene i møtene i representantskapet kommenterer vi følgende2: 
 
I møtet 15. juni 2012 var det en protokolltilførsel fra representant fra Nannestad kommune 
om at det ikke uten videre var klart at foreliggende innkalling var sendt ut tidsriktig og at 
innkallingen ble godtatt under tvil. Representanten ba DGI tydeliggjøre regelverket overfor 
eStab for å unngå hastebehandling.  I sak om revidering av årsbudsjett i samme møte ble 

                                                      
2 Signert protokoll fra møtet 13. desember forelå ikke per. 28.04.14. 
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investeringsrammen for prosjektet nytt Lønns- og personalsystem økt med inntil 7,0 
millioner kroner etter ønske fra samarbeidsrådet i eStab. 
 
I vedtaket om årsbudsjett for 2013 i representantskapets møte den 30.11.12 ble det i vedtaket 
tatt med at budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 
01.09 hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunen. Selskapet bør utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og 
lærlinger. 
 

2.8 Saker i politiske utvalg  

 
Vi har gjennomgått saker og protokoller for 2012 og 2013 for alle eierkommunene i de 
kommuner som har bestilt eierskapskontrollen for å undersøke behandlingen av enkeltsaker 
som vedrører DGI og hvilke styringssignaler som blir sendt.  
 

2.8.1 Felles 

Når det gjelder Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 for Digitale Gardermoen IKS ble 
det utarbeidet et felles saksfremlegg for eierkommunene med den hensikt at det vil gi eierne 
en omforent anbefaling og et samordnet beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i 
representantskapet. 
 
Hurdal, Nannestad og Gjerdrum benyttet ikke det felles saksfremlegget i saken. Hurdal 
benyttet saksfremlegget i egen sak før saken om budsjett og økonomiplan i DGI. 
 
Vedtakene i de ulike kommunene var: 
 
Formannskapet i Eidsvoll: 

 
o Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
o Eidsvoll kommune tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. 

november til orientering. 
 

Så langt revisjonen kan se er ikke formannskapet formelt delegert myndighet fra 
kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere representantskapsmedlemmer i 
interkommunale selskaper. 
 
Kommunestyret i Gjerdrum: 

 
o Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 

innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene til sak 17 og 18 fremkommer i rådmannens saksfremstilling og var 
følgende: 
 

Sak 17: 
 
Økonomiplanene for selskapet (dagens plan 2013 – 2016) bør for ettertiden oversendes 
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eierkommunene innen 30/6 hvert år. Dette for at det skal være samsvar mellom 
selskapets økonomiplan og de ulike eierkommunenes økonomiplaner. Det bør også 
innarbeides en tabell som viser hvor mye hver eierkommune må budsjettere med for 
planperioden (prognose ut fra dagens uttak av tjenester fra DGI). 
 
 
Sak 18: 
 
Budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 30/6 
hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunene. 
 
Kommunestyret i Hurdal: 

 
Da saken var til behandling i kommunestyret i Hurdal var allerede budsjett- og økonomiplan 
vedtatt av DGI`s representantskap. Vedtaket var at kommunestyret tar saken til orientering. 
Formannskapet hadde innstilt at Hurdal kommunes representant rådes til å avgi stemme i 
samsvar med styrets innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene var for øvrig de samme som i Gjerdrum kommune. Kommunen benyttet 
også rådmannen i Gjerdrum som setterådmann i denne saken. 
 

Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad: 
 

o Innkalling med saker til behandling på Digitale Gardermoen IKS 
representantskapsmøte 30. november tas til orientering. 

o Selskapet bes utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og lærlinger. 

 
Så langt revisjonen kan se er ikke forvaltnings- og økonomiutvalget formelt delegert 
myndighet fra kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere 
representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper. 
 

Hovedutvalget for overordnet planlegging i Ullensaker: 

 
1. Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
2. HOP tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. november til 

orientering. 
 

2.8.2 Eidsvoll kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.3 Gjerdrum kommune 

 
Kommunestyret behandlet 18.04.12 sak 12/40: Eierstyring DGI – representantskapsmøtet 26. 
april. 
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Vedtaket var som følger: 
 
Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 
innstillinger. 

 
Kommunestyret behandlet 27.11.13 sak 13/114 Eierstyring DGI budsjett 2014.  
Vedtaket var som følger: 
 
Kommunens eierrepresentant gis følgende føringer i forbindelse med representantskapets 
behandling av budsjett 2014 og videre økonomiplan for DGI IKS: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektiviseringen av driften uten at 
det skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI 
utsatt til 2015: 
a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
 
6. Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 

2.8.4 Hurdal kommune 

 
Kommunestyret behandlet 11.12.13 sak 13/144 Budsjett 2014 – Digitale Gardermoen IKS. 
 
Vedtaket var som følger: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektivisering av driften uten at det 
skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI utsatt 
til 2015: 
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a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 
6. Selskapsavtalens pkt 4 1. ledd bes, i henhold til kommunestyrets vedtak 11/18 endret 
til: «Hurdal kommune ber representantskapet for Digitale Gardermoen IKS endre 
selskapsavtalens §4 1. ledd til: Selskapet skal drifte eierkommunenes IKT 
systemer og bidra til utvikling av disse innenfor rammen av de bestillinger 
kommune gir.» 
 

2.8.5 Nannestad kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.6 Ullensaker kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som utover sak som er 
referert overfor i kapittel 2.6.1. 
 
I forbindelse med kommunens budsjett 2014 ble følgende vedtatt i Hovedutvalget for 
overordnet planlegging: 
 
Det vises til pkt. 4.5.6 IKT/DGI. En evaluering av IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal 

ferdigstilles i 2014. Kommunestyret vedtar at det i evalueringen avklarer driftsmessige og 

økonomiske konsekvenser ved et eventuelt salg av DGI. Sak om dette legges frem for HOP. 

 

2.9 Eiermeldinger 

 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) vedtok i 2009 at det skulle utarbeides en felles 
eiermelding for kommunene på Øvre Romerike og at denne senere skulle følges opp med en 
felles eierstrategi. En første utgave av «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre 
Romerike (ØRU)» ble vedtatt/tatt til orientering i de seks kommunestyrene i løpet av 2011. 
Det viste seg riktignok, i det etterfølgende arbeidet med å utarbeide en egen felles 
eierstrategi, at det ville være en fordel å revidere hele eiermeldingen og foreta en 
omredigering av eiermeldingen med hovedvekt på eierpolitikk og eierstrategi. 
 
Den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene fra 2011 er altså for tiden til revisjon. Forslag 
til ny felles eiermelding vil bli lagt fram til politisk behandling senere. I henhold til 
saksfremlegg i Hurdal kommune, var hensikten med den første eiermeldingen først og 
fremst å gi de seks samarbeidende kommunene på Øvre Romerike oversikt over 
eksisterende interkommunale samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. 
Dette for å sikre at alle deltakende kommuner skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at 
samarbeidet ville foregå på felles premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant 
bakgrunnsinformasjon om alternative organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og 
styring av interkommunale samarbeid. 
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Denne hensikten skal i hovedsak videreføres i den reviderte eiermeldingen, men det er lagt 
større vekt på å legge grunnlaget for et godt politisk og administrativt håndverk, samt skape 
en felles forståelse. 
 
Kommunestyret i Ullensaker kommune godtok en egen eierskapsmelding i møte 14.11.11. 
Da den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene var til behandling i samme møte tok de 
denne til orientering og vedtok at det bør utvikles og vedtas felles eierskapspolitikk og 
prinsipper for resultatoppfølging for kommunen på Øvre Romerike og at den enkelte eier 
eller deltaker bør selv være ansvarlig for sin egen eierstrategi. 
 
Ullensaker kommune har utarbeidet egne strategier og eiermål overfor DGI som følger 
eierskapsmeldingen, disse er: 
 
Det er et mål at DGI utvikles til en kostnadseffektiv og stabil drifter av kommunens IKT-
systemer, og at vesentlige effektiviseringsgevinster oppnås. Stabil drift av kommunens 
mange IKT-systemer er kritisk for kommunens administrasjon/forvaltning og leveranse 
av tjenester. Ullensaker kommune har som langsiktig strategi å ha felles IKT-systemer 
med kommunene på Øvre Romerike, og drifte disse i fellesskap gjennom DGI. Det er et 
mål at DGI som drifter av kommunens IKT-systemer videreutvikles både mht kvalitet på 
leveranse og kostnadseffektivitet. 

 
Hurdal kommune har i 2013 utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 30.10.13 en 
eierskapspolitikk for Hurdal kommune, denne er generell og nevner ikke de enkelte 
selskapene spesifikt.  
 
Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad har så langt revisjonen kan se ikke utarbeidet egen 
eierskapsmelding eller strategi, utover det arbeidet som er gjort felles i ØRU. 
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3 Vurderinger og konklusjoner 

 
Nedenfor følger våre vurderinger og konklusjoner tilknyttet prosjektets problemstillinger.  
 

3.1 Kontroll med eierinteressene 

 
Som det fremgår av rapporten er det enkelte steder presentert informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er 
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.  
 
Det er tydelig at det fra eierne sin side er et fokus på kostnadsutviklingen i selskapet. Det er 
gitt flere signaler om at selskapet bes å legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i 
tråd med kommunens utvikling. Eierne har også bestemt at de ønsker å evaluere DGI med 
tanke på en mer kostnadseffektiv drift. Gjennom dette foreligger det en kontroll av 
eierinteressene med tanke på kostnadseffektivitet. 
 
Hva som er tilstrekkelig for kommunen å legge frem i politiske utvalg for å utøve kontroll 
med selskapet må eierkommunene selv vurdere. Revisjonen ser at det er ulik praksis mellom 
kommunene med tanke på om hva som legges frem, og ser vi på saker som omhandler 
selskapene i 2012 og 2013 var det få saker utenom budsjett som var satt opp. I enkelte 
kommuner ble heller ikke dette satt opp som egen sak. Slik sett fremstår det som at det er få 
formelle styringssignaler som gis til selskapet. At det er budsjettet det er mest fokus på 
samsvarer med inntrykket av at det fra eierne sin side først og fremst er fokus på 
kostnadsutviklingen i selskapet. 
 
Kommunene fører kontroll med eierinteressene i DGI blant annet gjennom behandling av 
selskapsavtalen. Representantskapets vedtak om endring av selskapsavtalen ble foretatt i 
2011, men er ikke fulgt opp gjennom behandling i kommunestyrene. Det kan tyde på at det 
ikke er gode nok rutiner for oppfølging av saker i representantskapet i eierkommunene. 
 
Når det gjelder låneopptak har eierne regulert dette i selskapsavtalen. 
 
Når det gjelder styret i selskapet så er det så langt i 2014 innkalt 4 ordinære styremedlemmer 
og 2 observatører til styremøter i 2014. I henhold til lov om interkommunale selskap skal 
styret ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet skal ha 5 medlemmer.  
Ett styremedlem fratrådte 31.12.13, i henhold til lov om interkommunale selskaper så er et 
styremedlem valgt til det er gjort et nytt valg. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret. 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret. 
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3.2 Eierstyringen 

 
Det er i tråd med anbefalinger fra KS utarbeidet eiermelding for kommunene. Denne er 
utarbeidet felles for alle kommunene i ØRU. Den felles eiermeldingen er under revidering og 
er foreløpig ikke fulgt opp med strategier i alle eierkommunene. Slik sett er kommunene i 
ferd med å etablere rutiner for oppfølging av eierinteressene og evaluering av sine i 
eierinteresser, men det er for tidlig å evaluere i dybden om rutinene er gode nok og om de 
blir fulgt. 
 
Eiermeldingen er i stor grad en oversikt over eksisterende interkommunale samarbeid, 
dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. Dette for å sikre at alle deltakende 
kommunene skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at samarbeidet ville foregå på felles 
premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant bakgrunnsinformasjon om alternative 
organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og styring av interkommunale 
samarbeid. Eiermeldingen skisserer således en overordnet eierskapspolitikk og den 
revideringen som foretas skal forsterke dette. Når det gjelder eierstrategi for det enkelte 
selskap er dette i mindre grad etablert i kommunene, med unntak av Ullensaker. 
Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har.  
 
I forkant av årlig budsjettsak i representantskapet i DGI er det utarbeidet felles saksfremlegg 
med den hensikt at det vil gi eierne en omforent anbefaling og et samordnet 
beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i representantskapet. Det er ikke lik praksis i de ulike 
eierkommunene med tanke på å fremme dette saksfremlegget eller legge frem saken i sine 
politiske utvalg. Det er således et forbedringspotensial når det gjelder koordinering mellom 
eierne, noe som vi ser at kommunene arbeider med.  
 
Selskapet har selv arbeidet med en eieravtale og selskapsstrategi, men det kan se ut som at 
disse prosessene har stoppet opp da det siden 1. halvår 2013 ikke har vært behandlet saker 
som vedrører dette verken i styret eller i representantskapet. 
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4 Anbefalinger 

 
 

o Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som 
representantskapet har gjort for at disse skal gjelde. 
 

o Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om 
interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 
o Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en 

eierstrategi for DGI. 
 

o Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere 
eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet. 
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Vedlegg 3 - Selskapets høringssvar 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt  Gardermoen, 16. mai 2014 

Trondheimsvegen 266-268 

2070 Råholt 

Høringsuttalelse Eierskapskontroll av Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Viser til mottatt rapport om «Eierskapskontroll Digitale Gardermoen» som fremstår som grundig og 

veldokumentert. På grunnlag av intern gjennomgang ønsker vi å kommentere følgende forhold: 

2.1.2. Selskapets styre 

Det kan bekreftes at det i Representantskapets møte 8. mai ble valgt nytt styremedlem – Nils Erik 

Holte - som erstatning for Jon Sverre Bråthen. Styret er således nå fulltallig og oppdatert Samordnet 

Registermelding vil bli oversendt Brønnøysundregistrene.  

2.4. Økonomisk utvikling i selskapet 

Rapporten gir en god oversikt over selskapets økonomiske utvikling de siste fire år, og selskapet har 

merket seg analysene som er gjort ut fra anbefalte økonomiske normtall. Normtallene er generelle 

og ikke spesielt tilpasset interkommunale selskapers rammebetingelser i form av lovgivning, 

retningslinjer og praksis men gir nyttige signaler om områder som vil være viktige for selskapet og 

eierne å arbeide videre med i tiden fremover.  

Som nøkkeltallene viser dreier det seg primært om egenkapitalen som vurderes som lav, låneopptak 

som vurderes som høy, renterisikoen som vurderes som høy, likviditeten som vurderes som stram og 

selskapets driftsresultat som vurderes som lavt. Selskapet er innstilt på å følge dette opp sammen 

med eierkommunene med sikte på å finne løsninger som i tiden fremover sikrer et best mulig 

grunnlag for kostnadseffektive og brukervennlige IKT-tjenester.  

2.6.4 Selskapsstrategi 

Før ny selskapsstrategi utarbeides har selskapet valgt å avvente resultatet fra den planlagte 

evalueringen av ØRU IKT-strategi. 

2.6.4 Eieravtale 

Forslaget til Eieravtale var utarbeidet av en intern arbeidsgruppe bestående av styreleder, 

styremedlem Jon Sverre Bråthen, administrerende direktør samt en ekstern konsulent. Det ble 

besluttet å avvente endelig behandling i styre og representantskap til eiermelding for ØRU-

kommunene foreligger.  
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Som nevnt i rapporten påpekte styret sin skepsis til omfanget av Driftsavtalen. Et annet viktig punkt 

for styret var å sikre at Driftsavtalen var avstemt mot prinsippene som er nedfelt i prinsippavtalen 

inngått mellom selskapet og eStab 25. april 2012 - «Prinsippavtale om anskaffelse av 

fagapplikasjoner».  
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Vedlegg 4 - Revisjonens brev til eierrepresentantene 
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Vedlegg 5 - Høringssvar Hurdal kommune 
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Vedlegg 6 - Høringssvar Ullensaker kommune 
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Vedlegg 7 - Beregning av nøkkeltall 

I vedlegg følger en oversikt over hvordan nøkkeltallene beregnes. 

Nøkkeltall 

1.1 Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen kan beregnes på to måter: 

 Alternativ 1  Alternativ 2 

   Omløpsmidler    Langsiktig kapital (Egenkapital + langsiktig gjeld) 
-  Kortsiktig gjeld -  Anleggsmidler   
= Arbeidskapital = Arbeidskapital   

Arbeidskapital er et begrep innen finansiering som i kroner sier hvor mye ”reservekapital” 
man har. Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv. 

En positiv arbeidskapital betyr at: 

• anleggsmidlene er fullt ut finansiert med langsiktig kapital

• også en del av omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital

Det er viktig at også en del av varelageret er langsiktig finansiert. Mange ønsker at 
arbeidskapitalen skal dekke hele varelageret. Et normalt krav er at arbeidskapitalen skal dekke 
minst 50 % av varelageret. 

1.2 Likviditetsgrad 1 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 1 er: 

Omløpsmidler 
Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Av formelen ser vi at langsiktig kapital og 
langsiktige eiendeler er holdt utenom. 

Likviditetsgrad 1 er et begrep innen likviditet. Hvor likvid virksomheten er sier noe om evnen 
til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss ”reserve” for å dekke 
svingningene i likviditeten. 

Likviditetsgrad 1 kalles også ”balanselikviditeten”. Ved å sette et mål om en likviditetsgrad 1 
på minst 1,5 indikerer man at omløpsmidlenes verdi bør være minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden. Dette fordi det er omløpsmidlene som skal nyttes til å betale den 
kortsiktige gjelden. Merk at det ofte vil være en vesentlig del av omløpsmidlene som ikke lar 
seg realisere i penger på kort varsel (f.eks. kan deler av varelageret ha lav omløpshastighet) og 
at omløpsmidlenes verdi derfor bør overstige den kortsiktige gjelden med god margin (minst 
50 %).  

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse ev. svikt i 
betalingsevnen. Se for øvrig nedenfor om likviditetsgrad 2. 
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1.3 Likviditetsgrad 2 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 2 er: 

Mest likvide omløpsmidler 
 Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Kalles også ”kasselikviditeten”. I begrepet ”mest 
likvide omløpsmidler” legger man vanligvis omløpsmidler med fratrekk av eventuell 
varebeholdning.  

Dette nøkkeltallet er aktuelt dersom man har varebeholdning, og den viser at omløpsmidlene 
med fratrekk av varebeholdning bør være minst like stor som den kortsiktige gjelden. 

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse eventuell 
svikt i betalingsevnen.  

1.4 Gjeldsgrad 
Formelen for beregning av gjeldsgrad er: 

 Gjeld 
Egenkapital 

Gjeldsgraden viser hvor mye av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til 
egenkapital. Gjeldsgraden bør være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet 
for å se på utviklingen over år i en bedrift. En vanlig norm er at gjeldsgraden ikke bør være 
høyere enn 2,3 (tilsvarer en egenkapital på minst 30 % av totalkapitalen).  

Se også nedenfor om beregning av egenkapitalandel. 

1.5 Egenkapitalandel (egenkapitalgrad, egenkapitalprosent) 
Formelen for beregning av egenkapitalandel er: 

Egenkapital *100 % 
 Totalkapital 

Beregningen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og dermed 
hvor mye av eiendelenes verdi som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Et 
anbefalt normtall er 30 %. Jo høyere egenkapitalandel, jo mer solid er bedriften. 

1.6 Resultatgrad 
Formelen for beregning av resultatgrad er: 

Driftsresultat * 100 % 
Sum driftsresultat 

Resultatgraden viser "fortjenesten" i % av totale inntekter. 
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1.7 Finansieringsgrad 1 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 1 er: 

  Anleggsmidler   
Langsiktig kapital 

En hovedregel innen finansiering er at langsiktige eiendeler bør finansieres langsiktig, dvs. 
med egenkapital og/eller langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad 
anleggsmidler er finansiert med langsiktig kapital og den bør være mindre enn 1, dvs. at den 
langsiktige kapitalen minst bør finansiere alle anleggsmidlene. (Langsiktig kapital er 
egenkapital + langsiktig gjeld) 

Se for øvrig nedenfor om beregning av finansieringsgrad 2. 

1.8 Finansieringsgrad 2 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 2 er: 

Omløpsmidler  
Kortsiktig gjeld 

Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere 
omløpsmidlene og den bør være større enn 1, dvs. at verdien av omløpsmidlene bør være 
større enn den kortsiktige gjelden. 

1.9 Rentedekningsgrad 
Formelen for beregning av rentedekningsgrad er: 

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader 
 Rentekostnader 

Rentedekningsgraden gir uttrykk for bedriftens overskudd sett i forhold til renteforpliktelsen.  
Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine 
rentekostnader. Den sier også noe om hvilken evne bedriften har til å påta seg økte 
rentekostnader.  

Tradisjonelt har det vært hevdet at dette forholdstallet bør være større enn 3. Dette fordi 
bedriften bør ha noe å gå på, dels for å dekke nåværende gjeld og dels for å kunne ta opp ny 
gjeld. Imidlertid er kravet moderert noe. Uansett bør rentedekningsgraden være større enn 1, 
fordi ordinært resultat bør være større enn null (dvs. overskudd). Det vil være naturlig å 
forvente at en virksomhet med høy egenkapital også har høy rentedekningsgrad. 

Vil vi vurdere om bedriften er i stand til å ta opp ny gjeld eller håndtere økte renteforpliktelser 
dersom renten stiger, bør vi tallfeste hvor mye renter og avdrag vil utgjøre de nærmeste årene. 
Deretter må vi vurdere om forventet inntjening dekker denne økningen. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2014 Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. 4.6.14 

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 NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

18/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 4.6.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 21 -2014.

2. Deltakelse i evalueringen av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, brev fra Kommunal

og moderniseringsdepartementet 23.5.14.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/27 – Eierskapskontroll Romerike Krisesenter

IKS.

4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/28 – Kontrollutvalgets årsrapport 2013.

5. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 28.5.14.

6. Tiltaksplan 2014, sist redigert 28.5.14.

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

orientering om er:  

 

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 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 417.10.3

2 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Hurdal kommune. 417.e-post

3 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Årsrapport for 2013 - Nannestad og Hurdal 

Kemnerkontor. 417.e-post

4 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor Årsregnskap for Nannestad kommune. 417.e-post

5 13.02.2014 11.02.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyre vedtak i sak 14/2, 

14/3, 14/4. 417.5.1

6 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 26.3.14. 417.5.4

7 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisors beretning Nannestad kommune 2013 417.7.3

8 28.04.2014 28.03.2014 x Nannestad kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Nannestad 

kommune. 417.7.3

9 25.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev nr. 1 - 2013 417.7.2

10 09.04.2014 09.04.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 14.5 417.2.2

11 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 01/2014 og 02/2014. 417.5.5

12 30.04.2014 30.04.2014 x Nannestad kommune Brev til rådmannen ang. revisjonsbrev 1/2013. 417.2.2

13 07.05.2014 07.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Rapport til kontrollutvalget med revisjonens 

kommentarer til årsregnskapet 2013. 417.7.3

14 07.05.2014 07.05.2014 x Nannestad kommune

Rådmannens kommentarer til revisjonsbrev 1-

2013. 417.7.2

15 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 417.9.3

16 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 14.5.14 417.5.4

17 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 06/2014. 417.5.5

18 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 417.10.3

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nannestad
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Deloitte 
Damsgårdsveien 135 
Postboks 6013 Postterminalen 
5892 Bergen 
Tel:   55 21 81 00 
Fax:  55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til sekretariat for kontrollutvalg 

v/ daglig leder, kontrollsjef, eller tilsvarende 

23. mai 2014

INFORMASJONSBREV – EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en evaluering 

av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.  I den forbindelse vil vi gjennomføre 

spørreundersøkelser til utvalgte (fylkes-)kommuner og til alle kontrollutvalgssekretariat. Du mottar 

dette informasjonsbrevet fordi du er daglig leder, kontrollsjef eller tilsvarende for en virksomhet som 

ivaretar en sekretariatsfunksjon.   

Om kort tid vil du motta link til et elektronisk spørreskjema per e-post som vi ber deg om å svare på. 

Siden det bare er et begrenset antall virksomheter som er sekretariat for norske kontrollutvalg, 

er det avgjørende at alle tar seg tid til å besvare spørreskjemaet. I dette brevet ønsker Deloitte å 

informere om undersøkelsen på forhånd. 

Det kan videre være at mange av kontrollutvalgslederne som er trukket ut til å delta i 

undersøkelsen, vil ha behov for å innhente opplysninger fra sitt sekretariat. Dersom du er leder for 

en virksomhet med flere ansatte i en sekretariatsfunksjon, er det følgelig fint om du har anledning til å 

informere dem om dette.  

Om prosjektet 

Deloitte AS utfører en evaluering på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Hensikten med oppdraget er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale 

egenkontrollen. Dette skal kunne danne grunnlag for en eventuell vurdering av regelverk og for 

utvikling av nye tiltak. 

Deloitte AS vil sende ut en spørreundersøkelse til alle kontrollutvalgssekretariatene i Norge ved daglig 

leder, kontrollsjef eller tilsvarende. I tillegg har Deloitte AS trukket ut 180 kommuner og 10 

fylkeskommuner, hvor rådmann og leder i kontrollutvalget vil bli bedt om å svare på en 

spørreundersøkelse. Det vil videre gjennomføres casestudier av utvalgte (fylkes-)kommuner, hvor det 

kan være aktuelt å gjennomføre intervjuer med sekretariatet for kontrollutvalgene disse (fylkes-) 

kommunene.  

Om spørreundersøkelsen 

Alle som er utvalgt til å delta i spørreundersøkelsen, vil om kort tid få tilsendt en e-post med en 

personlig link til undersøkelsen. I e-posten vil du også få nærmere informasjon om hvordan du skal 

svare på undersøkelsen.  
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Vi gjør oppmerksom på at vi benytter begrepene «kommune» og «kommunestyret» i 

undersøkelsen. Disse begrepene omfavner også «fylkeskommune» og «fylkestinget».  

Spørreundersøkelsen vil omhandle tema som: 

 Sekretariatsordning og sekretariatets rolle

 Hvilke oppgaver sekretariatet utfører for kontrollutvalgene

 Kontrollutvalgenes arbeid med:

o Overordnet analyse

o Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

o Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

o Eventuelle høringer

 Kontrollutvalgenes rammer

 Kontrollutvalgenes forhold til kommunestyret/fylkesting.

Tidsbruk 

Det vil ta omtrent 30-60 minutter å svare på spørreundersøkelsen. Dette vil variere noe, ettersom antall 

spørsmål du blir stilt er avhengig av hva du svarer på spørsmålene før.  

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte Øyvind M. Berge på e-post 

oyberge@deloitte.no eller telefon 957 58 554. Dersom du har spørsmål om prosjektet, kan du kontakte 

prosjektleder på e-post: bbjorkelo@deloitte.no  

Med vennlig hilsen 

Birte Bjørkelo 

Prosjektleder  

mailto:oyberge@deloitte.no
mailto:bbjorkelo@deloitte.no


Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Gry Langsæther 

NO-0032 Oslo Org no. 

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858 

Til utvalgte kommuner  

v/rådmenn, kontrollutvalgsledere og kontrollutvalgssekretariat 

Deres ref Vår ref Dato 

14/870-17 23.05.2014 

Oppfordring om deltakelse i evalueringen av kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat. 

Regjeringen oppnevnte i juni 2013 kommunelovutvalget som skal foreta en helhetlig 

gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyre. Utvalget skal blant 

annet vurdere tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen.  

Kommunelovutvalget skal ved vurderingen av eventuelle tiltak for å styrke den kommunale 

egenkontroll blant annet se på; om det bør fastsettes regler for høring i regi av 

kontrollutvalget, revisjonsmandatet, særlig om omfanget av etterlevelsesrevisjon bør styrkes, 

samt om det bør innføres sertifiserings- og tilsynsordninger for revisor, om kommunestyret 

skal ha plikt til å følge opp revisors merknader, om det bør innføres en regel om at 

kontrollutvalgets leder ikke kan være fra samme parti som ordføreren, reglene for valgbarhet 

til kontrollutvalget (ansatte i små stillingsbrøker, bostedskriteriet mv.) og om det er behov for 

nærmere krav til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en 

evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Evalueringen av kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat vil kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for lovutvalget, og vil 

kunne danne grunnlag for en eventuell vurdering av regelverk og for utvikling av nye tiltak. 

Deloitte har trukket ut 180 kommuner og 10 fylkeskommuner til å delta i prosjektet gjennom 

en elektronisk spørreundersøkelse. Alle daglige ledere for norske kontrollutvalgssekretariater 

vil også motta en egen undersøkelse. I tillegg vil 6-8 kommuner og fylkeskommuner bli 

invitert til å delta i casestudier.  



Side 2 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer kommunene som er valgt ut til å 

delta i undersøkelsen.    

Med hilsen 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Gry Langsæther 

seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.05.2014

Behandling: 
Innstilling fra Kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak (31 av 31 stemmer):
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at: 

Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot
representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra
selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet
følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av
selskapets internkontrollsystem. Rapporten understreker at dette er forutsetningen for
en effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet.

Anne-Ragni K. Amundsen
ordfører
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Nannestad kommune 
Politisk sekretariat 

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post 

Nannestad kommune 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no 

Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett: 

Servicekontoret 

Åpningstid:–  

2030 Nannestad 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no 

8.00 – 15.30 

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Postboks 304 

1471  LØRENSKOG 

Melding om vedtak 

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 

2014/1070/3 Lillian Helene Aasheim 15.05.2014 

Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 

Ovenstående sak ble behandlet i Kommunestyrets møte 13.05.2014 og følgende vedtak ble fattet: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.05.2014 

Vedtak (31 av 31 stemmer): 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 

Anne-Ragni K. Amundsen 

ordfører 

Med hilsen 

Lillian Helene Aasheim 

rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.3.14 01/2014 Eierskapskontroll 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: 

 Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger: 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør

forsikre seg om at selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 02/2014 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.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 03/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


26.3.14 04/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.3.14 05/2014 Eventuelt. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.5.14 06/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nannestad kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 

14.5.14 07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til

revisjonsbrev 1/2013 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i revisjonsbrev nr. 1/2013 ved avleggelse av

regnskapet for 2014.

Følges opp i 

2015. 


14.5.14 08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 4.6.14. Settes opp til 

behandling 

4.6.14 



14.5.14 09/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


14.5.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


14.5.14 11/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs 

og skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller 

gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014. 

Nannestad 

kommune 

Avventer 

kommunens 

behandling 



4.6.14 12/2014 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 28.5.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
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Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

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

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Orientering fra leder ved Myrstad barne- og avlastningsbolig.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs og

skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller gjennomført i 2012-2013 samt

en plan for kontroller i 2014.

10.9.14  Orientering ved rådmannen vedørende nytt lønn- og personalsystem.

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Orientering ved Romerike Revisjon IKS, daglig leder Nina Neset.

29.10.14  

10.12.14 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

26.3.14  

14.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 1-2013.

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

10.12.14  

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

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.3.14  

14.5.14  Presentasjon av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

4.6.14  Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

 Oppfølging av revisjonsrapport om tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune for

årene 2010-2013.

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

2016. 

29.10.14  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – IKT sikkerhet og personvern (KU-sak

02/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost – ØRAS (KU-sak 18/2013).

10.12.14  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og tjenestekvalitet (KU-

sak 31/2013).

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI).

10.9.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2016.

29.10.14  

10.12.14  

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 Nannestad kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2014.

29.10.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

10.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  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).

29.10.14  

10.12.14  

19.2.14  

2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

3
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  
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Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
26.3.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  

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

10.12.14 
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