
KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

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

Kopi av innkallingen sendes: 
Ordfører Mona Granbakken Mangen 
Rådmann Siri Gauthun Kielland 
Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Tid Tirsdag 1.9.2015, kl. 18:00 – 21:15. 
Sted Vektergården, møterom 2 etg. 
Sekretær Konsulent Øystein Hagen 

(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf.: 67 93 45 81 / 99 50 34 02, 
e-post: oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Rådmannen i sak 33/2015. 
Invitert til sak Varaordfører i sak 34/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

32/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - Krogstad Miljøpark AS. 16:30 
33/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune. 
18:00 

34/2015 Samtale med varaordfører i Sørum. 18:30 
35/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 19:15 
36/2015 Gjennomgang av underlagsgrunnlag for ombygningskostnaden i 

Bankgården. 
19:45 

37/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 20:00 
38/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 20:30 
39/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 20:45 
40/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20:50 
41/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 21:00 
42/2015 Eventuelt. 21:15 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 
 

 

 
Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
                                                                                                                              Lørenskog 26.8.2015 
                                                                                                                            
                                                                                                                              Øystein Hagen 
                                                                                                                              Konsulent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 
 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 
32/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - Krogstad 

Miljøpark AS – geoteknisk undersøkelse og 
bygging av vegkryss.  

1.9.15 

 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen 

 
Saksdokumenter 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Krogstad Miljøpark AS – geoteknisk 
undersøkelse og bygging av vegkryss (ettersendes 27.8.15 i påvente av 
styrebehandling av selskapets tilsvar på rapporten). 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen om Krogstad Miljøpark AS i 
møte 5.5.2015 (sak 17/2015). 
Bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjonen er basert 
på et vedtak i økonomi- og administrasjonsutvalget (ØA), samt en henvendelse 
fra styret i Krogstad Miljøpark AS. Kontrollutvalget har også tidligere behandlet 
flere saker om Krogstad Miljøpark, blant annet ble utvalget orientert om lån til 
Krogstad Miljøpark den 13.10.2009 (sak 35/09), rapport om selskapskontroll i 
selskapet den 19.10.2011 (sak 49/11) og en sak i forbindelse med et 
leserinnlegg i avisen den 9.2.2012 (sak 10/12). 
 
Formålet med undersøkelsen er å klargjøre om den geotekniske rapporten ble 
gjort kjent for styret og belyse mulige årsaker til at dette eventuelt ikke ble 
gjort. Formålet er videre å undersøke om selskapets arbeid med avkjørsel fra 
fylkesvei 170 ble godkjent og igangsatt etter gjeldende bestemmelser og om 
kontrakten med entreprenøren ble fulgt opp av selskapet/byggherren. 
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Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

1. Ble resultatene av de geotekniske undersøkelsene formidlet til 
administrasjonen og styret i Krogstad Miljøpark AS? Dersom resultatene 
ikke ble formidlet, hva er mulige årsaker til dette?  

2. Ble selskapets arbeid med avkjørsel fra fylkesvei 170 godkjent og 
igangsatt i tråd med gjeldende bestemmelser?  

3. Ble kontrakten med entreprenøren som bygde ut kryss og vei fulgt opp 
av selskapet som byggherre?   

 

Revisjonen avgrenses i all hovedsak til å undersøke problemstillingene ovenfor i 
perioden 2008-2010. I tillegg trekkes noen linjer fram til sommeren 2015. 
 
 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon, kort oppsummert, er: 
Problemstilling 1 
Revisjonen konkluderer med at det var foretatt en geoteknisk undersøkelse som 
viste at det var kvikkleire i området høsten 2009. Rapporten var kjent og 
informert om i rådmannens saksframlegg da kommunestyret behandlet 
reguleringsplanen for Krogstad Miljøpark AS. Daværende daglig leder hadde 
tatt høyde for en løsning med forbelastning av grunnen og det var derfor ikke 
behov for å fokusere på kvikkleire som et problem for selskapet etter hans 
mening.  
Nåværende styre ble først kjent med den geotekniske undersøkelsen i oktober 
2013. Revisjonen har ikke undersøkt mulige årsaker til dette spesielt, men 
mener at det kommer indirekte fram av rapporten. 
 
Problemstilling 2 
Etter revisjonens vurdering er kriteriene ikke fullt ut oppfylt og revisjonen 
konkluderer med at selskapets arbeid med avkjørsel fra fylkesveg 170 ikke ble 
igangsatt i tråd med gjeldende bestemmelser. De nødvendige tillatelser forelå 
ikke før oppstart.  
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Problemstilling 3 
Etter revisjonens vurdering er kriteriene bare delvis oppfylt og revisjonen 
konkluderer med at byggherren ikke har fulgt opp anleggsarbeidet i tilstrekkelig 
grad. Selskapet satte dessuten i gang arbeidet uten formelt vedtak og selskapet 
manglet finansiering. 
 

Etter sekretariatets vurdering er problemstillingene besvart.  
 

Rapporten er forelagt styret/daglig leder i Krogstad Miljøpark AS til uttalelse, og 
høringssvaret er tatt inn i rapporten.  
    
Det legges opp til at revisjonen presentere rapporten i møte før 
kontrollutvalget behandler rapporten. 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget registrerer at det er flere kritikkverdige forhold i denne 
rapporten, og håper at revisjonens gjennomgang kan bidra til nyttig læring.  

1) Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. 
2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 
33/2015 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Sykefraværsarbeid i Sørum kommune. 

1.9.15 

 
Saksbehandler 

• Øystein Hagen 
 
Saksdokumenter 

1. Rådmannens tidligere tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende 
oppfølging av revisjonsrapport om sykefraværsarbeidet i Sørum, datert 
28.10.2014. 

2. Rådmannens skriftlige svar vedrørende effekten av igangsatte tiltak på 
området. 

 
Saksopplysninger 
På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum 
kommune anbefalte revisjonen følgende: 

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

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

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

• Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av 
forebyggingstiltakene i sykefraværsarbeidet. 

 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte den 
19.mars 2014, sak 28/14, og følgende vedtak ble fattet:  

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.  
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og 

anbefalinger.  
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3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp 2. halvår 2014.  

4. Kommunestyret sender forvaltningsrevisjonsrapporten om 
sykefraværsarbeid i Sørum kommune til økonomi- og 
administrasjonsutvalget, og ber om at rapporten legges til grunn i det 
videre arbeidet.  

 
Kontrollutvalget viser til rådmannens tidligere tilbakemelding vedrørende 
oppfølging av revisjonsrapporten (vedlegg 2). Dette ble behandlet i 
kontrollutvalget den 4.11.14 under sak 41/2014, og her ble det besluttet at 
utvalget ønsker å følge opp effekten av igangsatte tiltak over tid.  
 
Kontrollutvalget har på bakgrunn av overnevnte bedt rådmannen om en kort 
orientering vedrørende effekten av de igangsatte tiltakene på området. 
Rådmannens skriftlige svar ligger vedlagt (vedlegg 3). 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen vedrørende effekten av de igangsatte 
tiltakene på området til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
Sign. Utskrift 
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INNLEDNING 

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

vedrørende oppfølging av vedtak fra forvaltningsrevisjonens rapport om sykefraværsarbeidet i Sørum 

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

ble fattet: 

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

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

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

Revisjonens konklusjon var følgende: 

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

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

Revisjonens anbefalinger var følgende: 

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

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

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

sykefraværsarbeidet.
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ANBEFALING 1 

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

organisasjonen. 

BAKGRUNN 

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

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

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

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

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

systematisk arbeid for å forebygge og redusere sykefraværet. 

 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Videreføring og opptrapping av Nærværsprosjektet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rapportering fra prosjektet. 

 

2. Kompetansetiltak rettet mot ledere med personalansvar 

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

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

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

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

mangfold på arbeidsplassen, oppfølging av gravide arbeidstakere, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 

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

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

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

personalansvar.  

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

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

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

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

høringsuttalelse til revisjonsrapporten ble det foreslått å igangsette tilsvarende program for 

enhetslederne. Dette er stoppet politisk.  

3. Revisjon av kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(folketrygdloven og arbeidsmiljøloven). 

4. Gjennomgang av myndighetsstruktur og formalisering av videredelegert personalansvar

I rådmannens høringsuttalelse til revisjonsrapporten ble gjennomgang av myndighetsstruktur og 

formalisering av videredelegert personalansvar (iht. administrativt videredelegeringsreglement) 

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

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

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

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

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

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

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

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

personaloppfølging. Slik gjennomgang er ikke gjennomført per dags dato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

innenfor det enkelte tjenesteområde og kommunen som helhet. 

ANBEFALING 2 

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

BAKGRUNN 

Revisjonsrapporten beskriver et forbedringspotensiale når det gjelder kommunikasjonen med 

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

forbindelse med enkeltsaker. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Samarbeid med NAV lokalt

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

2. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Akershus

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

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

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

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

4. Samarbeid med Oslo jordmor og kvinnesenter

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

5. Samarbeid med Kommunal landspensjonskasse (KLP)

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

6. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten møter fast i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og foretar lovpålagte 

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

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

forbindelse med lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter med sykemeldte arbeidstakere. 

ANBEFALING 3 

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

gode. 

BAKGRUNN 

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

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

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

enkelte virksomhet. 

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Tiltak basert på statistikk og kartlegginger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sine tiltaksplaner.  

2. Arbeidsmetodikk med vekt på lokal forankring og medvirkning

Revisjonsrapporten understreker viktigheten av at sykefraværsarbeidet, herunder arbeidet med å 

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

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

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

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

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

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

prosjektgruppen. Bred involvering av virksomheten øker sannsynligheten for at forebyggingstiltak 

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

tiltak sikres i større grad.  

3. Felles forebyggende tiltak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

område i kommunens kompetansetilbud overfor denne gruppen. 
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ANBEFALING 4 

Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av forebyggingstiltakene i 

sykefraværsarbeidet. 

BAKGRUNN 

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

OPPFØLGING – STATUS PER OKTOBER 2014 

1. Sykefraværsarbeid som obligatorisk område i internrevisjon

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

2. Systematisk evaluering av forebyggende tiltak i Nærværsprosjektet

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

3. Sluttrapport i Nærværsprosjektet

Nærværsprosjektet avsluttes den 31.12.2014. Forslag til systematisk evaluering av 

forebyggingstiltakene i sykefraværsarbeidet vil omtales i sluttrapporten som skal foreligge den 

1.3.2015. 

VEDLEGGSOVERSIKT 

Vedlegg 1: Nærværsprosjektet, rapport for 1. tertial 2014 

Vedlegg 2: Nærværsprosjektet, rapport for 2. tertial 2014 

Vedlegg 3: Kompetansetiltak i regi av Nærværsprosjektet 2013-2014 

Vedlegg 4: Rådmannens høringsuttalelse 



NÆRVÆRSPROSJEKTET 

Tiltaksplan for videre arbeid 

Overordnet nivå 

Tiltak Tidsplan 

1. Nærværsarbeidet skal være fast tema på alle møter i Lederforum
(samling for rådmannens ledergruppe og alle virksomhetsledere i
kommuneorganisasjonen), for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og
synliggjøring av gode eksempler.

Løpende 

2. Felles forebyggende tiltak og hjelpemidler, systemer og strukturer
evalueres årlig i Lederforum, Arbeidsmiljøutvalget og Trepartverkstedet.
Det rapporteres til politisk nivå i tertial- og årsrapporteringen.

Årlig innen 
1.10 

3. Kommunalsjefene får et styrket ansvar for oppfølgingen av
virksomhetenes nærværsarbeid. Her benyttes lederavtalene som verktøy
for å fastsette mål for arbeidet i den enkelte virksomhet. Den månedlige
statistikken legges til grunn for oppfølgingen.

Løpende 

Virksomhetsnivå 

Tiltak Tidsplan 

4. Alle virksomheter/enheter oppretter en arbeidsgruppe bestående av
leder, tillitsvalgt, verneombud for å sikre lokal forankring og forpliktelse til
arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet i virksomheten.
Arbeidsgruppen medvirker i utarbeidelsen av den årlige HMS-planen og
medvirker til at fraværs- og nærværsarbeid er en pågående prosess.

Innen 1.9.15 

5. Virksomheter med høyt fravær avtaler tiltak med Kommunalsjef og kan be
om bistand fra organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen, NAV lokalt
og Bedriftshelsetjenesten.

Løpende 

Bistand fra Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen 

Tiltak Tidsplan 

6. Avdelingen sørger for at hjelpemidler, systemer og strukturer er oppdatert
i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og de behov som måtte oppstå
ved systematiske evalueringer og andre tilbakemeldinger.

Løpende 

7. Avdelingen fortsetter systematisk månedlig lederopplæring innen
personal-/HMS og nærværsarbeid med fokus på relevante verktøy,
systemer og rutiner, samt lov- og avtaleverk, for ledere med
personalansvar. Det legges stor vekt på lederopplæring på
enhetsledernivå.

Løpende 

8. Avdelingen leder Avklaringsutvalget for sykemeldte som videreføres som
et fast tiltak. Avdelingen bistår ved eventuell avvikling av arbeidsforhold
som en følge av langvarig sykdom.

Løpende 

9. Avdelingen arrangerer jevnlig samlinger for erfaringsdeling vedr To ganger 

Vedlegg 2 til sak 33/2015



nærværsarbeid på tvers av tjenesteområdene. årlig 

10. Avdelingen samarbeider med Fagforbundet om forebyggende tiltak for å
fremme fysisk aktivitet, f.eks å gjennomføre « Ett skritt av gangen» i
januar hvert år.

Årlig i januar 

11. Under forutsetning av midler til å fortsette tiltaket har avdelingen ansvar
for å videreføre avtalen med Oslo Jordmor og Kvinnesenter.

Løpende 

12. Kommunen har avtale med Bedriftspsykologen AS psykolog Steinar
Klausen om mulighet for fem klientkvoter per år à ti samtaler.  Tiltaket
benyttes hvis en ansatt har opplevd store belastninger og har behov for
ekstern faglig hjelp. Avdelingen administrerer fortsatt disse
henvisningene.

Løpende 

13. OTU utarbeider fremstillinger og analyser av resultatene for
ansatte, ledere, rådmannens ledergruppe og arbeidsmiljøutvalget,
som skal bidra til at utfordringer blir synliggjort og at virksomheter
kan sammenlikne seg med hverandre og dele erfaringer.

Årlig i 
februar 

Kompetansetiltak 

Tiltak Tidsplan 

14. Den iverksatte lederopplæringen fortsetter. Nye ledere får en
kompetansepakke innen administrasjon og nærværsarbeid.

Løpende 

15. Det iverksettes et arbeid med systematisk lederutvikling for
enhetslederne som er den gruppen som står i den daglige operative
ledelsen mellom ansatte og brukerne.

Løpende 

16. Det gjennomføres to årlige kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter

Akershus:

a) Tilretteleggingsplikt og styringsrett og plikter og rettigheter for

langtidssykemeldt

b) Oppfølging av sykemeldte (inkludert søknad om

forebyggende/tilretteleggende tilskudd)

Årlig 

17. Under forutsetning av midler til tiltaket gjennomføres det årlig kurs i «Den
viktige samtalen». Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen
administrerer kursene.

Årlig 

18. NAVs kurskatalog går direkte til alle ledere slik at de selv kan melde seg
på relevante kurs i regi av NAV.

Løpende 

Aktivitetstilbud og –konkurranser 

Tiltak Tidsplan 

19. Kommunen deltar hvert år i «Sykle til jobben» som gjennomføres årlig
perioden 1.mai til 30. september.

Årlig i mai-
september 

20. Mulighetene for å kunne tilby rabatterte avtaler med lokale treningssentre
for alle fast ansatte i Sørum kommune utredes i løpet av våren 2015

Innen 
30.6.15 

21. Sykmeldte ansatte får informasjon og tilbud om å delta i «Aktiv på
dagtid» et tilbud om fysisk aktivitet til de som står utenfor
arbeidslivet, bruk av Frisklivssentralens tilbud.

Løpende 



 Nærværsprosjektet 
2012-2014 

Sluttrapport 

[Vedtatt] 
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
I forbindelse med årsbudsjett 2012 ble det vedtatt å opprette en 3-årig 

prosjektstilling for å styrke nærværsarbeidet. Bakgrunnen for dette var kommunes 

sykefravær som over noe tid hadde vært høyere enn målsettingene i 

økonomiplanen i perioden 2012 -2015 (7 %) og i noen perioder høyere enn det 

nasjonale sykefraværet. 

Gjennomsnittlig årlig fravær var 8,8 % i 2009, 7,4 % i 2010, 8,1 % i 2011, 7,8 % i 

2012, 8,4 % i 2013 og 8,1 % i 2014. 

Prosjektperioden var 01.01.2012 – 31.12.2014. Perioden januar til mars 2012 ble 

benyttet til planlegging og forberedelser.  

Det ble fastsatt effektmål; et begrep for de resultatene prosjektet skal oppnå og 

resultatmål; beskrivelser av prosjektets leveranser.  

Det ble satt følgende effektmål ut fra måltall per 30.04.12: Nærværet i kommunen 

økes til 93 % eller høyere i løpet av prosjektperioden: 

 Langtidsfravær over 16 dager under 4,5 % av tapte dagsverk 

 Korttidsfravær 1-16 dager under 2,5 % av tapte dagsverk 

 Svangerskapsrelatert fravær (stå fire uker lengere?) 

 Årlig antall medarbeidere under 50 år som går av med uførepensjon (unge 
uførepensjonister): 10 eller lavere 

 
Den oppnådde økningen i nærværsnivået skulle opprettholdes også etter at 
prosjektet er sluttført. 
 
Begrepet nærvær kan romme faktorene for et godt arbeidsmiljø som jobbinnhold, 

autonomi, trygghet og tilhørighet, belønninger osv.  Kommunen har i stor grad 

benyttet betegnelsen nærvær som et begrep for tilstedeværelse på arbeidsplassen. 

I kommunens sykefraværsrapporter er nærvær operasjonalisert som antall 

dagsverk hvor ansatte var til stede på jobb delt på totalt antall mulige dagsverk. 

Sørum kommunale eiendomsforetak har deltatt i prosjektet med virksomheten 

Renholdsservice, når betegnelsen kommunen benyttes i rapporten er det inklusive 

SKE.   

Rapporten er bygget opp med en kort oppsummering av resultatene, deretter 

oversikt over arbeid og resultater knyttet til effektmålene, oversikt over arbeid og 

resultater knyttet til resultatmålene, oversikt over det arbeidet som er utført i 

samsvar med Kontrollutvalgets anbefalinger og forslag til videre tiltak. 
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OPPSUMMERING AV RESULTATENE 
Korttidsfraværet er redusert til 2,1 %. Målet er nådd. 

Årlig antall medarbeidere under 50 år som søker uførepensjon er redusert til ni. Det 

er en vesentlig reduksjon under 45 år, fra 12 til fem. Målet er nådd.  

Antall tapte dagsverk ved svangerskapsrelatert fravær er redusert til 3,4 %. Målet er 

nådd.  

Langtidsfraværet i kommunen totalt er økt fra 5,4 % til 6 %. Målet vedrørende 

langtidsfraværet er ikke nådd. Den totale målsettingen om 93 % nærvær er dermed 

ikke nådd.  

PROSJEKTORGANISERING 
Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet.  Styringsgruppen 

oppnevnte prosjektleder, fastsatte prosjektets mandat og fikk rapportert status og 

eventuelle avvik i tertial- og årsrapporter fra prosjektet.  

Det var behov for tettere dialog og fra og med 01.04.14 ble det i tillegg opprettet et 

prosjektstyre med HR-sjef, Kommunalsjef Omsorg og velferd (OVE), nestleder i 

organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen (OTU) og prosjektleder.  

Prosjektstyret har fått statusoppdateringer, behandlet avvik fra prosjektplanen og 

fattet beslutninger om videre framdrift.  

Prosjektgruppen har bestått av: 

Ingvild Syversten  
 
Wenche Mjønerud  
Roy Olav Uhlen  
Gunn Langseth  
Elin Myhre (fra 2014) 
 
 
 

Rådgiver, Organisasjons- og 
tjenesteutviklingsavdelingen (prosjektleder) 
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet  
Hovedverneombud  
Virksomhetsleder – Blaker aldersheim  
Konsulent, Organisasjons- og 
tjenesteutviklingsavdelingen 
 

Prosjektgruppen har gjennomført månedlige møter med fokus på overordnede tiltak 

for alle i kommunen og forankring i de ulike deltakervirksomhetene. Det er søkt om 

økonomisk støtte til å gjennomføre kompetansetiltak og innleie av jordmor. 

Prosjektgruppen har jobbet med forankring i virksomheten. Hovedtillitsvalgt har 

gjennomført samlinger med tillitsvalgte og verneombudet har besøkt virksomhetene.  
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DELTAKERVIRKSOMHETER OG -ENHETER 
16 virksomheter fordelt på tre puljer med ulik oppstartdato deltok i prosjektet. Det er 

etablert arbeidsgrupper i den enkelte virksomhet/enhet bestående av leder, 

tillitsvalgt, verneombud og ansattrepresentant, som skal sikre lokal forankring og 

forpliktelse til arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet.  

 

Pulje 1 
(Oppstart 01.01.13) 

Renholdsservice SKE Eiendom 

Sørum sykehjem  

Bo- og avlastningstjenesten Heggelia 

Bo- og avlastningstjenesten Sørvald 2 

Bo- og avlastningstjenesten Bekkefaret 

Hjemmebaserte tjenester 

Idrettsparken barnehage 

Nordli barnehage 

Frogner skole 

Blaker aldersheim 

Pulje 2 
(Oppstart 01.09.13) 

Bo- og avlastningstjenesten Sørvald 1 

Bo- og avlastningstjenesten Bekkedroga 

Demensenheten Sørvald 

Frogner barnehage 

 

Pulje 3  
(Oppstart 01.09.14) 

Vesterskaun skole 

Fjuk bofellesskap 

 

 

Prosjektleder har gjennomført månedlige møter med lederne av arbeidsgruppene 

hvor formålet har vært å dele erfaringer, kompetanse og ideer med hverandre for å 

motivere til videre arbeid. Prosjektleder har informert fra prosjektgruppen og lederne 

har medvirket med forslag til videre arbeid i prosjektet. 
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MÅLOPPNÅELSE 

Effektmål 
 

 

 

 

Figur 1. Sykefraværet 2012-2014 

 
 
Målet var å redusere det totale fraværet til 7 % for kommunen som helhet. Som det 
fremkommer av figur 1 er ikke målet nådd i løpet av prosjektperioden.  
 
Fraværsprosenten har vært varierende, og fraværet per 31.12. 2014 er 8,1 %, den 
samme som ved prosjektstart.  
 

Tabell 1. Kvartalsvis oversikt over sykefravær i Sørum kommune og kommunal 
sektor 

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

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

Kommunal sektor 7,5 7,9 8,1 8,8 9,5 7,8 7,8 8,3 8,9 8 8,1 

Kilde Statistisk sentralbyrå 
 

Det er langtidsfraværet som ikke er redusert. Langtidsfraværet er i hovedsak i 
turnusvirksomhetene i Omsorg og velferd. Det er kvinnearbeidsplasser med mye 
fysisk tungt arbeid og arbeid som er mentalt krevende, det er forventninger om at 
ansatte er empatiske og nærværende hele arbeidsdagen. De tar i stor grad del i 
andre menneskers lidelser hver dag og kan selv bli utmattet. 
 
NAV Arbeidslivssenteret har gitt prosjektet tilgang til gruppering av 
sykemeldingsårsaker hos ansatte i kommunen. Disse viser at muskel- og 
skjelettplager og lettere psykiske lidelser er de to hyppigste årsakene.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
SNITT

Sørum

2014 9,1 9,7 9,7 8,8 8,8 7,9 5,7 6,4 7,5 8,0 7,9 7,8 8,1

2013 9,6 9,7 9,6 9,5 8,8 7,5 5,0 6,3 6,9 7,9 8,5 8,3 8,4

2012 8,3 9,0 7,9 7,2 7,1 7,2 5,4 5,8 7,3 7,6 9,1 10,4 7,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Overordnet Effektmål: Nærværet i kommunen økes til 93 % 

eller høyere i løpet av prosjektperioden  
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Nasjonal statistikk viser at kvinner har høyere fravær enn menn, og at det er 
omsorgssektoren som har det høyeste fraværet, også i de andre nordiske landene.    
 

Det nasjonale legemeldte sykefraværet i 2014 var på 7,7 % innen 
omsorgsektoren/sosialtjenesten og 5,5, % gjennomsnittlig for alle yrker. 
(Kilde: Aftenposten 8.3.15) 

 
Tabell 2. Sykefraværet i deltakervirksomhetene 2012-2014

 

Som det fremgår av tabell 2 har 50 % av deltakerne redusert sitt fravær, til dels 

betydelig. Blaker Aldershjem har best resultat, godt fulgt av Botjenesten Heggelia, 

Frogner skole og Idrettsparken barnehage.  

Svært mange av deltakerne har jobbet systematisk og målrettet over langt tid, uten 

at fraværet er redusert. Det er spesielle årsaker knyttet til dette. 

Det gjennomsnittlige fraværet i gruppen i 2012 var på 11,5 % mot 10,5 % i 2014.  

De virksomhetene/enhetene som har opprettholdt eller økt sitt fravær er i hovedsak 

i turnusvirksomhetene i Omsorg og velferd, særlig i Bo- og avlastningstjenesten.  

Årsakene kan være som nevnt ovenfor, kvinnearbeidsplasser med store 

belastninger. Det kan også være at arbeidet i virksomhetene/enhetene har ligget 

nede i perioder rundt lederskifter og til dels har manglet lederstøtte. Manglende 

oppfølging har vært rapportert til Kommunalsjefene.  

 

 

 

 

 

 

Pulje 1 (oppstart 1.1.13) Idrettsparken barnehage 13,4 % 8,0 % 9,9 %

Nordli barnehage 9,0 % 10,6 % 7,2 %

Frogner skole 8,9 % 6,4 % 4,3 %

Sørum sykehjem 14,1 % 11,1 % 11,4 %

Blaker aldersheim 10,6 % 11,7 % 2,9 %

Botjenesten Bekkefaret 7,9 % 20,0 % 17,7 %

Botjenesten Heggelia 28,3 % 19,2 % 20,8 %

Botjenseten Sørvald 2 12,0 % 24,1 % 12,8 %

Hjemmebaserte tjenester 11,6 % 11,8 % 12,3 %

SKE Renholdsservice 12,2 % 18,0 % 9,4 %

Pulje 2 (oppstart 1.8.13) Frogner barnehage 5,7 % 10,3 % 18,7 %

Botjenesten Sørvald 1 9,7 % 13,1 % 19,8 %

Botjenesten Bekkedroga 7,5 % 16,0 % 14,4 %

Demensenheten Sørvald 8,5 % 13,1 % 8,8 %

Pulje 3 (oppstart 1.9.14) Vesterskaun skole 8,3 % 7,2 %

Fjuk bofellesskap 9,3 % 10,8 %

TOTALT 11,5 % 11,9 % 10,5 %

2012 2013 2014
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Tabell 3. Langtidsfravær (over 16 dager) 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Kommunen totalt 5,4 % 6,3 % 6 % 

Deltakervirksomhetene 8,4 % 9,1 % 7,9 % 

 
Målet om å redusere langtidsfraværet til 4,5 % er ikke nådd. I deltaker-
virksomhetene samlet har det imidlertid vært en reduksjon i langtidsfraværet på 0,5 
prosentpoeng i prosjektperioden. 
 
 

 

 

Tabell 4. Korttidsfravær (1 – 16 dager, arbeidsgiverperioden) 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Kommunen totalt 2,4 % 2,3 % 2,1 % 

Deltakervirksomhetene 3,1 % 2,9 % 2,6 % 

 
 
Målet om å redusere korttidsfraværet til under 2,5 % er nådd. Det har vært en jevn 
nedgang i korttidsfraværet i prosjektperioden. Det samme gjelder for 
deltakervirksomhetene, som har en ytterligere reduksjon i korttidsfraværet 
sammenlignet med kommunen som helhet. 
 
  

 

 

Målet er at gravide skal stå fire uker lengre i arbeid i løpet av prosjektperioden. 

Målet er nådd.  

Ved utgangen av 2012 var det registrert 31 gravide arbeidstakere i kommunen. Fem 

var ikke registrert med svangerskapsrelatert fravær. Gjennomsnittlig sykmelding for 

de øvrige var mellom 11 og 14 uker. Høyest antall uker var i tjenesteområde 

Utdanning med 13,38 uker, Renholdsservice 13 uker og Omsorg og velferd 11,28 

uker.  

Kun i fem av tilfellene ble ordningen med unntak fra arbeidsgiverperioden benyttet.  

Effektmål 1: Langtidsfraværet reduseres til 

4,5 % av tapte dagsverk eller lavere 

Effektmål 2: Korttidsfravær 1-16 dager under 

2,5 % av tapte dagsverk  

 

Effektmål 3: Svangerskapsrelatert fravær. 

Gravide står 4 uker lengre i arbeid  
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Våren 2014 ble det inngått avtale med Oslo jordmor og kvinnesenter  om tre 

«trekantsamtaler» i løpet av svangerskapet, mellom den gravide, nærmeste leder 

og jordmor. Det er gjennomført 23 samtaler 2014 og fem hittil i 2015. 

Ved utgangen av 2014 er det registrert 34 gravide. 11 er ikke registrert med 

svangerskapsrelatert fravær i 2014. I tjenesteområdet Utdanning er gjennomsnittlig 

antall uker sykmelding redusert til 4,16, i Familie og nærmiljø er fraværet 3 uker. 

Det er samme antall uker sykmelding i Omsorg og velferd. Det er søkt unntak fra 

arbeidsgiverperioden for 10 gravide i 2014. 

Tabell 5. Svangerskapsrelatert fravær i prosent av totalt antall tapte dagsverk 

(legemeldt) 

3. kvartal 2010 13.9 

3. kvartal 2011 5,8 

3. kvartal 2012 10,9 

3. kvartal 2013 8,7 

3.kvartal 2014 3,4 
Kilde: NAV Diagnoser 

Statistikk fra NAV viser tapte dagsverk knyttet til svangerskapsrelatert sykefravær i 

prosent av alle tapte dagsverk. En ser at dette fraværet varierer på linje med annet 

sykefravær og er høyest i 3. og 4. kvartal. Sammenligner en tredje kvartal hvert år 

er det imidlertid en tydelig tendens til varig reduksjon.  Det er grunn til å tro at 

jordmors deltakelse er medvirkende årsak til reduksjonen i svangerskapsrelatert 

fravær.  

 

 
 
 
 
 
Tabell 6.  Avgang til uførepensjon, ansatte under 50 år 

 
2012 2013 2014 

Antall avganger 
totalt 

15 8 9 

Under 45 år  12 6 5 

Under 50 år  3 2 4 

Hele avganger 7 5 6 

Delvise avganger 8 3 3 

Kilde: søknader sendt KLP 

 
Målet om årlig reduksjon av uføreavganger hos ansatte under 50 år til 10 eller 
lavere er nådd. I 2014 ble det søkt om uføre-/attføringspensjon for ni medarbeidere 
under 50 år, hvorav fem var under 45 år og fire var under 50 år. Sammenlignet med 
2012 er dette en positiv utvikling hvor 12 av 15 søknader var under 45 år. 

Effektmål 4: Målformulering: Årlig antall 

medarbeidere under 50 år som går av med 

uførepensjon (unge uførepensjonister) 10 eller lavere 
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Snittalderen for uføreavganger er økt til 51,6 år i 2012 mot 46,3 i 2012. Målet er 
nådd.  
 
Uførepensjon har gjerne sammenheng med muskel/skjelettsykdommer og psykiske 
plager.  Tabell 7 viser tapte dagsverk i perioden 2010 – 2014 på grunn av disse 
årsakene i prosent av alle tapte dagsverk knyttet til sykemeldinger i kommunen.  
Det understrekes at det bare er en brøkdel av fraværet som har ført til 
uføresøknader.  
 
Tjenesteområde Omsorg og velferd har gjennomført risikovurderinger i alle 
virksomhetene for å forebygge fravær grunnet belastningslidelser. En rekke tiltak er 
gjennomført innenfor virksomhetens rammer. Det er for tidlig å si om reduksjon av 
uføresøknader kan tilskrives arbeidet med risikovurderingene. 
 
Tabell 7. Sykemeldingsårsaker i 3. kvartal 2010-2014 (legemeldt fravær) 

Diagnoser 2010 2011 2012 2013 2014 

Muskel- og skjelettlidelser 34,6 39,1 36,7 34,9 37,6 

Rygglidelser 8 13,5 9,7 10,6 6,6 

Nakke-, skuldre-, armlidelser 7,9 11 14,1 8,8 15,5 

Andre muskel- og skjelettlidelser 18,6 14,6 13 15,5 15,5 

Psykiske lidelser 16,5 21,3 15,3 16,5 21,6 

Lettere psykiske lidelser 11,3 7,3 8,4 5 9,8 

Angst / depressive lidelser 5,3 11,7 5,3 10,5 11,5 

Andre psykiske lidelser   2,3 **** **** **** 

Kilde: NAV 

 
 

 

 

Det er iverksatt tiltak som videreføres og det vurderes iverksatt ytterligere tiltak for å 
sikre videre arbeid med å redusere langtidsfraværet og opprettholde status, 
eventuelt forbedre på de andre områdene. For videre omtale se kapittel om «Tiltak 
som videreføres og nye tiltak». 

  

Effektmål 5: Den oppnådde økningen i nærvær 

opprettholdes også etter at prosjektet er sluttført 
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GJENNOMFØRTE TILTAK I HENHOLD TIL 

RESULTATMÅL 
 

Resultatmålene viser hva prosjektet skal levere i løpet av prosjektperioden for å nå 

effektmålene.  

Resultatmål 1: Det iverksettes 

virksomhetsspesifikke tiltak basert på kartlegging 

og identifiserte problemområder 

På bakgrunn av eksisterende statistikk og lokale kartlegginger i 

deltakervirksomhetene, har alle arbeidsgrupper utarbeidet en egen tiltaksplan 

Planene har blitt justert underveis i samarbeid med prosjektgruppen, ettersom man 

får mer kunnskap om de reelle utfordringene. For eksempel har noen virksomheter 

lagt hovedvekt på fysiske tiltak i sin opprinnelige plan, men senere tilpasset planen 

slik at den også imøtekommer kartlagte utfordringer i det psykososiale 

arbeidsmiljøet. Tiltaksplanene har på denne måten vært et dynamisk dokument i 

løpet av prosjektperioden. Det vises for øvrig til resultatmål 7 og de vedlagte 

rapportene fra deltakerne. 

Etablert lokale arbeidsgrupper i alle deltakervirksomheter 

For at iverksatte tiltak skulle ha tilstrekkelig lokalt eierskap og være nært knyttet til 

virksomhetenes reelle utfordringer og situasjon, ble det etablert lokale 

arbeidsgrupper med leder, verneombud og plasstillitsvalgt i alle de 16 

deltakervirksomhetene. Selv om alle virksomhetene har hatt høyt fravær er 

arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet ulik. De lokale arbeidsgruppene har 

derfor hatt et selvstendig ansvar gjennom hele prosjektet, og rapportert jevnlig til 

prosjektgruppen som har bistått med tallmateriale, lederstøtte, erfaringsutveksling, 

hjelpemidler og kompetansetiltak. 

Resultatmål 2: Det iverksettes virksomhetsspesifikke tiltak 

for å forebygge langtidsfravær og uførepensjonering blant 

følgende risikogrupper: 

 Unge medarbeidere med redusert arbeidsevne (50 år og yngre) 

 Gravide medarbeidere 

 Yrkesgrupper med særlige utfordringer knyttet til fysisk belastning og slitasje 

 

Deltakervirksomhetene har utarbeidet lokale tiltak i sine tiltaksplaner 

Statistikk fra NAV viser at flertallet av sykemeldinger hos ansatte i Sørum er relatert 

til muskel- og skjelettlidelser, psykiske plager og graviditet. Hovedtyngden av 

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

virksomhet til virksomhet. Den enkelte arbeidsgruppe i deltakervirksomhetene har 
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derfor hatt et særskilt ansvar for å vektlegge de tre identifiserte risikogruppene i sitt 

arbeid med å definere og gjennomføre lokale tiltak.   

Eksempler på tiltak i lokale tiltaksplaner: 

 Påskjønnelse til ansatte med høyt nærvær; Trekke lodd månedlig blant de

som har hatt 100 % nærvær

 Hindre utstøting av unge arbeidstakere: Nyansatte får en fadder

 Redusere smitte; Utarbeidet rutiner som hindrer smitte

 Ergonomi i arbeidet; Ryggombud, trening med case, arbeidsplassvurdering

med Bedriftshelsetjenesten, hms gjennomgang av aktuelle brukere)

 Tørre å si ifra til hverandre; Stryke og videreutvikle det psykososiale miljøet

Utarbeidet kjøreregler for kommunikasjon og samarbeid oss i mellom

Tiltak innen det psykososiale arbeidsmiljø i samarbeid med bedriftspsykolog 

I fem av virksomhetene/enhetene innen for tjenesteområdene Utdanning, Omsorg 

og velferd har det vært utfordringer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet. Om 

slike utfordringer ikke blir fulgt opp, kan det gå ut over medarbeiderens psykiske 

helse og på sikt føre til sykemelding.   

Virksomhetene/enhetene har iverksatt tiltak ved å leie inn ekstern bistand.  Det har 

vært behov for å jobbe med organisasjonskulturen, kommunikasjon og samarbeid 

på arbeidsplassen for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Noen av 

virksomhetene/enhetene har utarbeidet «kjøreregler» i forhold til å være høflige mot 

hverandre, bidra til trygghet og tillit ved å snakke med og ikke om kollegaer. Det 

jobbes jevnlig med case på personalmøter i noen av enhetene/virksomhetene i 

etterkant.   

Risikovurdering knyttet til belastningslidelser innen Omsorg og velferd 

Det vises til omtale under Effektmål 4. 

Aktivitetskonkurransen «Ett skritt om gangen» 

I januar 2015 ble det i regi av Nærværsprosjektet gjennomført en 

aktivitetskonkurranse «Et skritt av gangen» i alle enheter/virksomheter i kommunen. 

Målet var å være i aktivitet to ganger i uken i 30 minutter for å motivere til lett fysisk 

aktivitet og øke forståelsen av helsegevinstene. Tilbakemeldingene er positive, og 

viser at en enkel aktivitetskonkurranse som dette kan gi det lille puffet til ansatte om 

å være mer fysisk aktive. 

74 % av kommunens virksomheter meldte om deltakelse. Beste virksomhet var 

Sørvald bo- og behandlingssenter (stab) med 100 % deltagelse gjennom alle fire 

ukene, deretter Skåningsrud skole og ressurssenter med en deltakelse på 98,57 %. 

Av turnsuvirksomhetene var det rehabiliteringsavdelingen på Sørum sykehjem som 

har høyets deltagelse i gjennomsnitt over fire uker, 91,67 %.  

Samarbeid med Oslo jordmor og kvinnesenter 

Se omtale under Effektmål 3 og 4. 
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Resultatmål 3: Identifisere gode case og eksempler i og 

utenfor organisasjonen og lære av disse slik at det skapes 

overføringsverdi 

Månedlig samling med alle ledere av arbeidsgrupper 

Ledere fra alle arbeidsgruppene har deltatt på månedlige møter med prosjektleder. 

Hovedhensikten har vært å dele erfaringer og kompetanse knyttet til 

sykefraværsarbeidet, og skape en læringsarena hvor ledere får inspirasjon, nye 

ideer og tilnærminger. 

Erfaringsutveksling i regi av KLP 

KLP arrangerer årlig samlingen «Arbeidsmiljølab», hvor kommuner som har mottatt 

økonomisk støtte til HMS-prosjekter kan delta. Samlingen innebærer presentasjoner 

fra deltakerkommunene vedrørende deres sykefraværsarbeid. Hensikten er 

erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene. Blaker aldersheim har holdt 

presentasjon på vegne av Sørum kommune. 

Erfaringsutveksling på ledersamlinger 

Nærværsprosjektet har vært et tema i lederforum, Arbeidsmiljøutvalget og på SAM 

møter. Prosjektet har deltatt på personalmøter i de fleste virksomheter/enhetene 

som deltar i prosjektet. Hovedtillitsvalgt har gjennomført tillitvalgtsamlinger og 

hovedverneombudet har besøkt verneombudene.   

Resultatmål 4: Det utarbeides nye hjelpemidler for 

kartlegging og analyse av sykefraværet i kommunen 

Ny månedlig sykefraværsrapport 

Det er utarbeidet en ny månedlig sykefraværsrapport med fargekoder som skiller 

mellom korttids- og langtidsfravær på både virksomhets- og enhetsnivå. Det gis 

også oversikt over virksomheter med høyest og lavest sykefraværet. Rapporten 

formidles månedlig til alle ledere med personalansvar, samt hovedtillitsvalgte og 

ordfører. Den ligger tilgjengelig for alle ansatte via Ansattportalen, og er ment som 

et verktøy i virksomhetenes oppfølgingsarbeid. 

Nytt rapportverktøy for visualisering og analyse av 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 

Det er utviklet et nytt rapportverktøy for visualisering av resultatene i 

arbeidsmiljøundersøkelsen. Det er benyttet gradering i ulike fargekoder, som på 

enkel måte viser hva som er bra, i faresonen og hva man bør jobbe med 

umiddelbart og implementere i handlingsplanen. Alle virksomheter/avdelinger lager 

forpliktende HMS-planer på bakgrunn av resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen.  
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Resultatmål 5: Det utarbeides nye forebyggende verktøy 

og rutiner som bidrar til å opprettholde et akseptabelt 

nærværsnivå i kommunen 

Nye retningslinjer for oppfølging av sykemeldte 

Det er foretatt en omfattende revisjon av kommunens retningslinjer for oppfølging 

av sykemeldte. Det er etablert et Avklaringsutvalg som et fast tiltak for alle langvarig 

sykmeldte. (Se resultatmål 6) 

Det er foretatt endringer i permisjonsbestemmelsene for langtidssykemeldte, som 

skal hindre at medarbeidere blir gående i langvarige permisjoner som medfører 

passivitet og mangel på reell oppfølging av saken (sak 132/14 ØA).  

Retningslinjene er også oppdatert i henhold til ny nasjonal IA-avtale og tilhørende 

lovendringer knyttet til sykefraværsoppfølging som trådte i kraft 1.7.14 

(folketrygdloven og arbeidsmiljøloven).  

Nye retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere 

Det er utarbeidet nye retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere som 

vektlegger tidlig dialog mellom arbeidstaker og nærmeste leder for å avklare behov 

og muligheter for tilrettelegging av arbeidssituasjonen, og på denne måten 

forebygge utrygghet og sykemelding. I tillegg er det utarbeidet en brosjyre 

«Gratulerer med graviditeten» som medarbeideren mottar fra sin leder når 

graviditeten blir kjent, samt informasjonsmateriell til lege/jordmor om Sørums 

oppfølgingsrutiner for gravide.  

Kompetansetiltak knyttet til psykiske helseplager i arbeidslivet  

Statistikk fra NAV viser at psykiske lidelser er den nest hyppigste årsaken til 

sykemeldinger på nasjonalt nivå, og at denne typen helseplager er mest utbredt 

blant arbeidstakere under 30 år. For å øke kompetansen om psykisk helse blant 

ledere og medarbeidere i Sørum, er det derfor gjennomført kurs i regi av NAV 

Arbeidslivssenter Akershus knyttet til oppfølging av ansatte med denne typen 

helseplager. I tillegg er det arrangert kurs for knyttet til utvikling av helsefremmende 

arbeidsplasser. 

Tabell 8. Gjennomførte kompetansetiltak i regi av Nærværsprosjektet 

Kurs i regi av 
Nærværsprosjektet 

Antall 
kurs 

Kursholder Målgruppe Deltakere 

Helsefremmende arbeidsplasser 2 
NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene 42 

Tilretteleggingsplikt og styringsrett 2 
Arbeidslivssenter Akershus, 
Odd Hoika, jurist 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere  

55 

1 års sykemelding – Hva nå? 3 
Arbeidslivssenter Akershus, 
Odd Hoika, jurist 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere  

53 

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

4 
NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere 

59 
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Mangfoldsarbeid – flerkulturelt 
arbeidsmiljø 

2 
NAV Arbeidslivssenter 
Akershus 

Arbeidsgruppene 
 
Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere  

37 

«Den viktige samtalen» del 1 
2 x2 

dager 
Kondor (Tildelte midler fra 
KLP) 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere 

22 

«Den viktige samtalen» del 2 2 
Kondor Tildelte midler fra 
KLP  

Oppfølging av del 1 16 

Opplæring for ledere i forhold til 
oppfølging av gravide 

1 
Oslo jordmor og 
kvinnesenter AS/Tildelte 
midler fra KLP 

Alle enhetsledere og 
virksomhetsledere 

16 

 

Systematiske kompetansetiltak rettet mot ledere 

På bakgrunn av kartlagt behov blant deltakervirksomhetene har det blitt gjennomført 

omfattende kompetansetiltak rettet mot ledere (i særlig grad enhetsledere) innenfor 

temaer knyttet til personalledelse og oppfølging av ansatte. I regi av 

Nærværsprosjektet er det arrangert kurs i utvikling av helsefremmende 

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

på arbeidsplassen, oppfølging av gravide arbeidstakere, arbeidsgivers 

tilretteleggingsplikt og styringsrett, plikter og rettigheter for langtidssykemeldte, og 

gjennomføring av oppfølgingssamtaler. I tillegg er det arrangert månedlig 

lederopplæring i regi av Personalteamet ved Organisasjon og 

tjenesteutviklingsavdelingen (OTU), med fokus på relevante verktøy, systemer og 

rutiner, samt lov- og avtaleverk, for ledere med personalansvar.  

Alle enhetsledere har fått tilbud om tre dagers lederopplæring i «Den viktige 

samtalen» i regi av firma Kondor. Det ble gjennomført en forundersøkelse kartlegge 

opplæringsbehov. Basert på kartleggingen ble det gjennomført kurs med 

teoriinnføring og casearbeid, samt en oppfølgingsdag et halvt år senere for å 

kartlegge kompetanseutbytte og få påfyll knyttet til rapporterte utfordringer. 

Enhetslederne opplyser om at opplæringen har gjort dem tryggere i 

sykefraværsarbeidet. 

Resultatmål 6: Det utarbeides nye overordnede rutiner for 

intervensjon i virksomheter som har høyt fravær over 

lengere tid 

Avklaringsutvalget for sykemeldte 

Avklaringsutvalget for sykemeldte ble etablert i juni 2014. Medarbeidere som har 
vært sykemeldt i maksimalt 40 uker og/eller hatt permisjon i maksimalt 5 måneder 
etter maksdato skal inn til en samtale. I utvalget møter leder med personalansvar, 
rådgiver OTU, representant fra NAV Sørum eller NAV Arbeidslivssenter, 
hovedtillitsvalgt og den sykemeldte. Avklaringsutvalget har i perioden juni – 
desember gjennomført samtaler med 30 sykemeldte medarbeidere. 

Utvalgets oppgave er å avklare den sykemeldtes muligheter for å komme tilbake til 
opprinnelig arbeid i egen virksomhet/enhet, dersom arbeidet ikke er forenlig med de 
helsemessige plagene, ses det på muligheter for arbeidsutprøving i innenfor andre 
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virksomheter/tjenesteområder. Dersom arbeid i kommunen ikke er forenlig med 
arbeidstakers helsemessige plager, må videre avklaring skje via NAV. 

Som det fremkommer av tabell 9 er 29 av 30 medarbeidere i aktivitet ved 

friskmelding til eget arbeid helt eller delvis, under arbeidsutprøving i annen 

virksomhet, omplassert i annen virksomhet, eller avklart til oppsigelse. En sak er 

uavklart. 

Tabell 9. Avklaringsutvalget for sykemeldte - Antall og status per desember 2014 

Status Antall 

Avklart - Omplassering 1 

Avklart - Friskmeldt i ordinær stilling 6 

Avklart - Oppsigelse 3 

Avventer - Helsesituasjon 1 

Pågår - Arbeidstrening  6 

Pågår - NAV-tiltak 1 

Pågår - Opptrapping i ordinær stilling 8 

Pågår - Friskmeldt i annen virksomhet 1 

Søkt - delvis uføre KLP 3 

TOTALT 30 

*Oversikt over saker behandlet i perioden juni- desember 2014 

26 % av sakene berører stillinger på assistentnivå og 40 % stillinger på 

fagarbeidernivå, det vil si de stillingene som er nærmest bruker innen 

omsorgsyrkene og som dermed kan være mest utsatt for belastninger. Øvrige 

stillinger er fordelt på ulike stillingstyper. 

Resultatmål 7: Nåsituasjonen i virksomheter med høyt 

sykefravær kartlegges og problemområder knyttet til 

sykefraværet identifiseres 

Forundersøkelser i alle deltakervirksomheter ved prosjektoppstart 

Det er gjennomført forundersøkelse i deltakervirksomhetene. Temaene var knyttet 

til hvilke nærværsfaktorer, forventninger, utfordringer og mål man ønsker å oppnå i 

løpet av prosjektet. 

 

Statistikk fra NAV knyttet til diagnoser hos sykemeldte i Sørum 

Deltakervirksomhetene fikk i forkant av utarbeidelsen av tiltaksplanen oversikt over 

fraværsårsaker fra NAV på virksomhetsnivå.  

Forundersøkelsene og rapportene fra NAV ble lagt til grunn for virksomhetenes 

tiltaksplaner for å sikre at tiltakene ble rettet mot deltakervirksomhetenes faktiske 

behov. 
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TILTAK SOM VIDEREFØRES OG FORSLAG TIL NYE 

TILTAK 
 

Prosjektet anbefaler at følgende tiltak videreføres: 

Overordnet nivå 

Nærværsarbeidet skal være fast tema på alle møter i Lederforum (samling for 

rådmannens ledergruppe og alle virksomhetsledere i kommuneorganisasjonen), for 

å tilrettelegge for erfaringsutveksling og synliggjøring av gode eksempler.   

Felles forebyggende tiltak og hjelpemidler, systemer og strukturer evalueres årlig i 

Lederforum, Arbeidsmiljøutvalget og Trepartverkstedet. Det rapporteres til politisk 

nivå i tertial- og årsrapporteringen.  

Kommunalsjefene får et styrket ansvar for oppfølgingen av virksomhetenes 

nærværsarbeid. Her benyttes lederavtalene som verktøy for å fastsette mål for 

arbeidet i den enkelte virksomhet. Den månedlige statistikken legges til grunn for 

oppfølgingen. 

Virksomhetsnivå 

Alle virksomheter/enheter oppretter en arbeidsgruppe bestående av leder, 

tillitsvalgt, verneombud for å sikre lokal forankring og forpliktelse til arbeidet med å 

forebygge og redusere sykefraværet i virksomheten. Virksomheter med høyt fravær 

avtaler tiltak med Kommunalsjef og kan be om bistand fra organisasjon og 

tjenesteutviklingsavdelingen, NAV lokalt og Bedriftshelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen medvirker i utarbeidelsen av den årlige HMS-planen og medvirker 

til at fraværs- og nærværsarbeid er en pågående prosess. 

Bistand fra organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen  

Avdelingen sørger for at hjelpemidler, systemer og strukturer er oppdatert i henhold 

til gjeldende lov- og avtaleverk og de behov som måtte oppstå ved systematiske 

evalueringer og andre tilbakemeldinger. Avdelingen har ansvar for en oppdatert 

arbeidsgiverpolitikk og samarbeider med rådmannens ledergruppe og 

fagorganisasjonene på dette området. 

Avdelingen fortsetter systematisk månedlig lederopplæring innen personal-/HMS og 

nærværsarbeid med fokus på relevante verktøy, systemer og rutiner, samt lov- og 

avtaleverk, for ledere med personalansvar. Det legges stor vekt på lederopplæring 

på enhetsledernivå.  

Avdelingen fortsetter arbeidet med individuelle råd og veiledning til virksomhets- og 

enhetslederne. 
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Avdelingen leder Avklaringsutvalget for sykemeldte som videreføres som et fast 

tiltak. Avdelingen bistår ved eventuell avvikling av arbeidsforhold som en følge av 

langvarig sykdom. 

Avdelingen arrangerer jevnlig samlinger for erfaringsdeling vedr nærværsarbeid på 

tvers av tjenesteområdene. 

Avdelingen samarbeider med Fagforbundet om forebyggende tiltak for å fremme 

fysisk aktivitet, f.eks å gjennomføre « Ett skritt av gangen» i januar hvert år. 

Under forutsetning av midler til å fortsette tiltaket har avdelingen ansvar for å 

videreføre avtalen med Oslo Jordmor og Kvinnesenter. 

Kommunen har avtale med Bedriftspsykologen AS psykolog Steinar Klausen om 

mulighet for fem klientkvoter per år à ti samtaler.  Tiltaket benyttes hvis en ansatt 

har opplevd store belastninger og har behov for ekstern faglig hjelp. Avdelingen 

administrerer fortsatt disse henvisningene. 

HMS-planene og arbeidsmiljøundersøkelsen 

Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen har ansvar for å administrere 
arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres årlig for alle ansatte i Sørum 
kommune. Undersøkelsen gir innsikt i sentrale deler av arbeidsmiljøet i den enkelte 
virksomhet/enhet, med spørsmål knyttet til både psykososiale, organisatoriske og 
fysiske arbeidsmiljøfaktorer. OTU utarbeider fremstillinger og analyser av 
resultatene for ansatte, ledere, rådmannens ledergruppe og arbeidsmiljøutvalget, 
som skal bidra til at utfordringer blir synliggjort og at virksomheter kan sammenlikne 
seg med hverandre og dele erfaringer. Som tidligere nevnt skal hver virksomhet 
utarbeide konkrete tiltak rettet mot resultatene i sin lokale HMS-plan. Frist for å 
utarbeide HMS-plan er 1. mai, og OTU følger opp at dette blir gjennomført. 

Kompetansetiltak  

Den iverksatte lederopplæringen fortsetter. Nye ledere får en kompetansepakke 

innen administrasjon og nærværsarbeid. 

Det iverksettes et arbeid med systematisk lederutvikling for enhetslederne som er 

den gruppen som står i den daglige operative ledelsen mellom ansatte og brukerne. 

Det gjennomføres to årlige kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter Akershus: 

 Tilretteleggingsplikt og styringsrett og plikter og rettigheter for

langtidssykemeldt

 Oppfølging av sykemeldte (inkludert søknad om

forebyggende/tilretteleggende tilskudd)

Under forutsetning av midler til tiltaket gjennomføres det årlig kurs i «Den viktige 

samtalen». Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen administrerer kursene. 

NAVs kurskatalog går direkte til alle ledere slik at de selv kan melde seg på 

relevante kurs i regi av NAV. 



  Nærværsprosjektet 2012-2014  19 

Aktivitetskonkurransen «Sykle til jobben» 

Kommunen deltar hvert år i «Sykle til jobben» som gjennomføres årlig perioden 

1.mai til 30. september. Et av hovedmålene er å stimulere til økt hverdagsaktivitet. I 

tillegg til sykling kan man registrere all annen fysisk aktivitet via Ansattportalen. 

Kartlegging av mulighet for bedriftsavtale med treningssenter 

Mulighetene for å kunne tilby rabatterte avtaler med lokale treningssentre for alle 

fast ansatte i Sørum kommune utredes i løpet av våren 2015. Et gunstig 

treningstilbud er ment å kunne motivere medarbeidere til å være i fysisk aktivitet på 

fritiden. 

Aktiv på dagtid   
Sykmeldte ansatte får informasjon og tilbud om å delta i «Aktiv på dagtid» et tilbud 

om fysisk aktivitet til de som står utenfor arbeidslivet, bruk av Frisklivssentralens 

tilbud.  

Økonomisk støtte fra KLP og NAV 

Nærværsprosjektet søkte om og mottok i 2012 økonomisk prosjektstøtte på kr 

200.000,- samt HMS-midler kr 20 000,- fra KLP. I tillegg ble det søkt om og innvilget 

forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV på kr 25 000.-   

Midlene er hittil benyttet til lederopplæring i «Den viktig samtalen» og jordmor-

samtalene. Restmidlene vil bli benyttet til å videreføre ordningen med jordmor-

samtaler 

Tabell 11. Oversikt over benyttede prosjektmidler 

Opplæring Kostnader 

Lederopplæring " Den viktige samtalen 102 000 

Jordmor  87 348 

Totalt 189 348 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten – Sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune, og kom med følgende anbefalinger som kommunestyret vedtok i 

sak 28/14 i møte 19.3.2014: 

Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er 

forankret og implementert i organisasjonen.  

Nærværsarbeidet er forankret politisk og i fagorganisasjonene gjennom 

Trepartverkstedet og tertial- og årsrapporteringen til Arbeidsmiljøutvalget og politisk 

nivå. I tillegg har Hovedtillitsvalgt Fagforbundet og Hovedverneombudet deltatt i 

prosjektgruppen.  Arbeidet er implementert gjennom de tiltak som rapporten viser 

og som foreslås videreført. 
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Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med 

eksterne aktører. 

Det er reetablert et godt samarbeid med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenteret, 

samt KLP, Bedriftshelsetjenesten og Bedriftspsykologen. Det er godt samarbeid 

rundt enkeltsaker og NAV deltar i Avklaringsutvalget.  NAV Arbeidslivssenteret og 

NAV forvaltning benyttes som kursholdere.  

Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene 

skal oppleves som gode.  

For at forebyggingstiltak skal ha effekt må de utarbeides og gjennomføres lokalt på 

den enkelte arbeidsplass. Det gjøres gjennom arbeidsgruppene tiltak. De sentrale 

forebyggende tiltakene er beskrevet under effektmål 3 og 4 og resultatmål 4 og 5.  

Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av 

forebyggingstiltakene i sykefraværsarbeidet.  

Tiltakene vil bli gjennomgått årlig i Lederforum, Arbeidsmiljøutvalget og 

Trepartverkstedet slik at det blir mulig å gjøre endringer og tilpasninger til eventuelle 

nye behov. 



JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SNITT

Utdanning (UTD) 9,0 % 7,7 % 6,7 % 6,3 % 6,6 % 6,4 % 2,7 % 6,5 %
Familie og nærmiljø (FAM) 7,5 % 5,8 % 3,4 % 3,0 % 4,0 % 3,8 % 4,0 % 4,5 %

Omsorg og velferd (OVE) 12,3 % 12,8 % 12,3 % 10,1 % 9,5 % 9,9 % 6,9 % 10,5 %

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SNITT
Sørum kommunale eiendomsselskap KF6,4 % 11,2 % 6,1 % 4,3 % 7,8 % 7,1 % 5,2 % 6,9 %

Sørum kommunalteknikk KF 12,1 % 4,9 % 6,4 % 7,4 % 10,2 % 4,5 % 0,2 % 6,5 %

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SNITT

Plan, næring og kultur (PNK) 2,2 % 3,0 % 3,6 % 4,0 % 5,6 % 5,4 % 4,6 % 4,1 %

Organisasjon og tjenesteutvikling (OTU)2,9 % 2,3 % 4,7 % 6,4 % 0,2 % 1,6 % 0,0 % 2,6 %

Kommunikasjon og IKT 9,0 % 1,1 % 3,2 % 5,5 % 0,7 % 3,6 % 2,7 % 3,7 %
Økonomi 2,3 % 11,1 % 5,7 % 0,9 % 3,4 % 2,3 % 1,4 % 3,9 %

Rådmannsfunksjonen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vedlegg 2 til sak 33/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 
34/2015 Samtale med varaordfører. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Artikkel i Indre Akershus Blad, datert 29.7.15.

Saksopplysninger 
I forbindelse med en artikkel i Indre Akershus Blad (vedlegg) har 
kontrollutvalget invitert varaordfører, Ivar Egeberg, til en samtale. 

Kontrollutvalget søker mer informasjon vedrørende denne saken. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 34/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 
35/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

(SNR). 
1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• 

Saksopplysninger 
I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) – organisering og virksomhetsstyring ble det gjennomført et arbeidsmøte 
for lederne av kontrollutvalgene i SNR-kommunene den 25.8.15.  
Møtet var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum (sak 26/2015). 

Det vil bli ettersendt et saksfremlegg på denne saken senest mandag 31. 
august.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
36/2015 Gjennomgang av underlagsgrunnlag for 

ombygningskostnaden i Bankgården. 
1.9.15 

28/2015 Gjennomgang av underlagsgrunnlag for ombygningskostnaden i 
Bankgården. 

16.6.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Detaljert oppstilling av kostnadene forbundet med ominnredning og

plantegning til SK Eiendom sine lokaler i Bankgården.
2. Tilleggsavtale for lokaler til Sørum Kommunale Eiendomsselskap, og

Blaker Spb Eiendom AS.

Saksopplysninger 
Denne er en utsatt sak fra forrige møte den 16.6.15, sak 28/2015. 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling den 17.3.15 av sak 10/2015 - 
Korrigering av tidligere notat – Sørum kommunale eiendomsselskap KF leie av 
lokaler så ble det blant annet fattet vedtak om at: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente underlagsgrunnlaget for 
ombygningskostnaden i henhold til tilleggsavtalen.   

Daglig leder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF har sendt 
kontrollutvalget en detaljert oppstilling av kostnadene forbundet med 
ominnredning og plantegning til SK Eiendom sine lokaler i Bankgården på 
Sørumsand (vedlegg 1).  

Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden er i henhold til tilleggsavtalen 
som også vedlegges denne saken (vedlegg 2). 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar vedlagte underlagsgrunnlag for ombygningskostnaden i 
Bankgården til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 36/2015









Vedlegg 2 til sak 36/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 
37/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Rapport revisjonsåret 2014/2015.

Saksopplysninger 
Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 
2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 
rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 
hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Sørum 
kommune.  

Når det gjelder leveranser så har forbruk av timer på regnskapsrevisjon vært 
benyttet til følgende oppgaver: Bekreftelse av kommunens og foretakenes 
regnskap, attestasjonsoppgaver, spillemiddelregnskap og veiledning.  

For leveranser av prosjekter og selskapskontroller er det levert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, revisjonsundersøkelse og revisjonsnotater mv. 
(se rapportens punkt 2.2.2).  

Når det gjelder spesialoppdrag så retter det seg i hovedsak mot 
varslingstjenesten. RRI er i en dialog med kommunen for å inngå kontrakt som 
eksternt varslingspunkt for Sørum kommune. 

For 2015/2016 er anslått ramme til regnskapsrevisjon satt til 900 timer, og for 
forvaltningsrevisjon er anslått ramme satt 400 timer. I tillegg er det lagt inn 200 
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timer til selskapskontroll, kunder og spesialoppdrag. Totalt sett så legges det 
opp til et revisjonsomfang på 1500 timer for 2015/2016.  

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



RAPPORT REVISJONSÅRET 2014/2015 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Vedlegg til sak 37/2015



ROMERIKE REVISJON IKS 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

INNHOLD 

1 Om Romerike revisjon IKS 1 

1.1 Organisering 1 

1.2 Styrende organer i selskapet 2 

1.3 Ansatte 2 

1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 2 

1.3.2 Avdeling for prosjekter (FR og andre undersøkelser) og selskapskontroll 3 

1.3.3 Administrasjon og støtte 3 

2 Oppgaver og leveranser 4 

2.1 Oppgaver 4 

2.2 Leveranser i Sørum kommune 5 

2.2.1 Regnskapsrevisjon 5 

2.2.2 Prosjekter (FR og andre undersøkelser) og selskapskontroll 6 

2.2.3 Kunder 7 

2.2.4 Spesialoppdrag 7 

3 Oppsummering 9 



ROMERIKE REVISJON IKS 

RAPPORT REVISJONSÅRET 2014/2015  Side 1 

1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 

1.1 Organisering 

Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2013 og er en sammenslutning av tre tidligere 

revisjonsdistrikt på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike. Selskapet utfører kommunal 

revisjon, både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 13 eierkommuner på Romerike.  

 

Selskapet etablerte seg i lokaler på Jessheim i juni 2014, og selskapet var i full drift i løpet av 

august 2014.  

 

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 

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

Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2011. 

 

Organisasjonskart for RRI: 

 

 

RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 

revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. Selskapet utarbeider kvartalsrapporter 

gjennom året til styret og eierne. 

 

RRI sitt oppdrag er å passe på at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt, innenfor regelverkets 

rammer og at de politiske beslutninger blir fulgt opp. Revisjonen utgjør en viktig del av den 

egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, med utgangspunkt i 

bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og administrasjonssjefens 

internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende 
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lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, og at 

ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger.  

RRI utfører uavhengig revisjon for kommunene på Romerike. Leveransene våre skal ha høy kvalitet 

og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal være preget av god service og 

effektivitet. 

 

1.2 Styrende organer i selskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 

vararepresentant, fra hver eierkommune.   

 

Leder av representantskapet har for 2014/2015 vært Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   

 

Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer: 

 

Odd Magne Gjerde Leder    

Erik Myhrer  Nestleder  

Sonja Irene Sjøli Styremedlem  

Ingun Sletnes  Styremedlem  

Arne Bruknapp Styremedlem  

Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 

 

1.3 Ansatte 

RRI har 25 ansatte. Selskapet er sammensatt av samfunnsvitere, revisorer, økonomer, jurister og 

en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har svært god 

kunnskap om kommunene på Romerike.     

 

1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 

Avdelingen består av 14 regnskapsrevisorer, herav 3 oppdragsansvarlige revisorer som deler 

oppdragene mellom seg. I tillegg til regskapsrevisjon bistår vi kommunene med veiledning innenfor 

de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med 

kommunene står derfor sentralt.  

 

Oppdragsansvarlig revisor for Sørum kommune er Camilla Eide. Hun har en bachelor i revisjon, og 

har jobbet med revisjon i lengre tid, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av kommunen 

er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av spesialrevisorene Roger Gulbrandsen og 

Jan Arne Rasmussen. Roger Gulbrandsen har utdannelse innen organisasjon og ledelse med 

kommunal økonomi, i tillegg til å være utdannet faglærer i økonomifag. Jan Arne Rasmussen er 

utdannet skatterevisor. Begge har lang erfaring og god kompetanse innen kommunal økonomi og 

revisjon.  
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1.3.2 Avdeling for prosjekter (FR og andre undersøkelser) og selskapskontroll 

Avdelingen består av 7,8 stillinger inkludert avdelingsleder. Avdelingen var fullt bemannet fra 

februar 2015, da siste prosjektleder kom på plass. Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne 

imøtekomme kravene til effektivt gjennomførte revisjonsprosjekter med høy kvalitet. 

Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist 

 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, høyskolekandidat og diplomert

internrevisor.

 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, historiker

 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration

 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, sosiolog

 Øyvind Schage Førde – advokat

 Miriam Sethne – forvaltningsrevisor, statsviter

 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, statsviter

Avdelingsleder er oppdragansvarlig forvaltningsrevisor. 

1.3.3 Administrasjon og støtte 

Avdelingen består av daglig leder og stab for adm. og utvikling. I tillegg til å forestå det daglige 

administrative arbeidet, bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og bidrar med administrative 

støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 

Daglig leder, i samarbeid med lederteamet (avdelingslederne og administrativ leder), forestår den 

daglige ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 

2.1 Oppgaver 

De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  

 

 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske interne 

kontroll. I tillegg: 

o Attestasjon av 6 terminer for kompensasjon for merverdiavgift 

o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 

o Andre attestasjoner  

o Revisjon av spillemiddelregnskap  

o Revisjon av pasientregnskap 

o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 

o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 

o Veiledning innen regnskap og avgiftsproblematikk, internkontroll, selvkost, finans 

m.m.  

 

 Forvaltningsrevisjon etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalget og 

kommunestyret.  

 

 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 

kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på 

Romerike har eierinteresser i (over en 4-års periode). 

 

 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 

uregelmessighetssaker.  

 

 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 

 

 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bla:  

o Erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike der RRI 

er arrangør.  

o Samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 

o Tilgang til kompetanse for veiledning innen økonomi, regnskap, kommunal 

forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 

o RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og er tilstede i kommunestyremøtene når 

saker fra revisjonen er oppe til behandling.     

o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår. 
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2.2 Leveranser til Sørum kommune 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 01.06.2014 til 01.06.2015 (revisjonsåret). Det er av den 

grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  RRI utarbeidet anslag for 

tidsforbruk på regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og 

selskapskontroll. I tillegg ble det anslått tidsforbruk for kontrollutvalg og møter i kommunestyrene 

m.m. På planstadiet hadde vi ikke tilstrekkelig erfaringstall, så anslagene ble fastsatt skjønnsmessig 

og forsiktig for dette første driftsåret. Tiden som rapporteres til kontrollutvalget er effektiv 

revisjonstid.  

 

Ett av formålene med å etablere en felles revisjon på Romerike var at selskapet skulle bidra til 

læring og utvikling mellom kommunene, videre å yte god service til kommunene. RRI er også et 

eksternt varslingspunkt i de fleste kommunene. Tidsforbruk anvendt til disse oppgavene er også tatt 

med i rapporten. 

 

Stipulert tidsforbruk til den enkelte kommune er basert på driftstilskuddet fra kommunen, til 

revisjonstjenester. Det kan likevel oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte 

forskyvninger i tidsforbruket mellom kommunene i året. Det vil si at en kommune kan få noe mer 

tjenester ett år og en annen kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 

Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som revisjonen utfører innenfor 

en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til regnskapsrevisjon enn planlagt, 

og mindre tid til forvaltningsrevisjon.      

 

Resultat for Sørum kommune 2014/2015: 

 

Fordelt på oppgave 
Anslag 

2014/2015 
Forbruk 

2014/2015 
Avvik 

Anslag 
2015/2016 

Regskapsrevisjon 800 1 060 -260 900 

Prosjekter* 400 350 50 400 

Selskapskontroll 45 25 20 50 

Kunder**   60 133 -73 100 

Sum  1 305 1 568 -263 1 450 

Spesialoppdrag*** 50 18 32                50  

Sum Sørum 1 355 1 586 -231 1 500 

*     Forvaltningsrevisjon og andre prosjekter 

**   Kontrollutvalg, kommunestyret mm og andre service tiltak 

*** Varslingstjeneste for kommunen og nærmere undersøkelser 

 

2.2.1 Regnskapsrevisjon  

Forbruket av timer til regnskapsrevisjon ligger over budsjett. Regnskapsrevisjonen i Sørum består 

av revisjon av kommuneregnskapet og to kommunale foretak. Det har vært krevende å revidere 

både kommunes regnskap og to foretak innen de rammer som ble satt for denne oppgaven. 
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Behovet for ekstra ressurser på regskapsrevisjon har hatt noe innvirkning for utført 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (se under).  Budsjettet økes med 100 timer for denne 

oppgaven for neste år, uten at vi har redusert rammen for forvaltningsrevisjon.  

RRI har tatt i bruk revisjonsverktøyet Descartes i 2014, det er ressurskrevende å få dette på plass. 

En del av omstillingsmidlene er brukt til dette formålet. Dette har vært en engangskostnad, som vil 

gi gevinster i form av bedre og mer effektiv revisjon på sikt.   

Forbruk av timer er benyttet til følgende oppgaver: 

 Bekreftelse av kommunes regnskap, herunder attestasjon av momskompensasjon (6

terminer).

 Bekreftelse av foretakenes regnskap.

 8 attestasjoner inkludert tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede

 5 spillemiddelregnskap.

 Det er også gått noen timer til veiledning i 2014. Disse timene er innbakt i totaltimene for

regnskapsrevisjon i tabellen over.

2.2.2 Prosjekter og selskapskontroll 

Utviklingsarbeid i avdelingen 

Avdelingen har i oppstartsfasen lagt ned mye arbeid i å utarbeide nye prosjektstyringsverktøy, maler 

og rutiner i henhold til selskapets profil. Disse er nå innarbeidet i avdelingen. Det gjenstår fortsatt 

noe arbeid innenfor internkontroll som vi regner med å ha på plass i løpet av 2015.  

Innfasing av prosjekter 

Avdeling for forvaltningsrevisjon er med sine 6 forvaltningsrevisorer dimensjonert til å kunne ha ca. 

6 løpende forvaltningsrevisjonsprosjekter i tillegg til andre oppgaver. De 13 kommunene har derfor 

blitt faset inn i flere omganger og Sørum var blant de kommunene vi faset inn våren 2015 med 

bestilling av sitt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

Det er i denne perioden utarbeidet ny felles plan for selskapskontroll for alle kommunene på 

Romerike. Det betyr at man i et revisjonsår kan oppleve å få leverte timer på selskapskontroll selv 

om man ikke er medeier i de selskapene som er satt opp for eierskapskontroll.  

Nærmere om leveranser til kontrollutvalget i Sørum 

Følgende prosjekter, undersøkelser og notater er levert: 

 Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Introduksjonsordning for flyktninger KU- møte 19.06.2014

(medgåtte timer hovedsakelig belastet forrige revisjonsår)

 Revisjonsundersøkelse – utvidelse av Sørum kirkegård, kostnadsoverslag for strakstiltak,

KU-møte 02.09.2014
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 Revisjonsnotat – oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – sykefravær i

Sørum kommune, KU-møte 04.11.2014

 Revisjonsnotat – Sørum kommunale eiendomsselskap KF, leieavtale bankgården (KU-møte

02.12.2014, 27.01.15)

 Revisjonsnotat – Fossjordet, gjennomgang av leiekontrakt, (KU- møte 17.03.2015)

Det er gjennomført bestillingsdialog for å bistå kontrollutvalget med valg av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt våren 2015. I den forbindelse er det bl.a. utarbeidet et større 

diskusjonsnotat om foretaksorganisering til kontrollutvalgets møte av 04.11.2014.  

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av selskapet Krogstad miljøpark AS i sitt møte av 

05.05.2015. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektplan, og legges frem for kontrollutvalget i 

møte av 01.09.2015. Det betyr at de fleste medgåtte timer er belastet inneværende revisjonsår (juni 

2015 - juni 2016).  

Revisorer har møtt i kontrollutvalget (ekstraordinært møte) for å legge frem prosjekter, bistå utvalget 

i valg av prosjekt og ved oppfølging av tidligere gjennomførte prosjekter.  

Innenfor området er selskapskontroll følgende levert: 

 Ny plan for eierskapskontroll for perioden 2014-2016

 Oppstart av eierskapskontroll i NRV AS og RA 2 AS

2.2.3 Kunder 

Sørum kommune har et svært aktivt kontrollutvalg, der RRI deltar på alle møtene og bidrar med 

presentasjoner og svarer på spørsmål som utvalget har. Videre møter revisjonen i kommunestyrene 

når saker fra revisjonen er oppe til behandling. For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev og 

gjennomført ett erfaringsseminar for kommunene om temaet offentlige anskaffelser.  

Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og ROKUS inngår også her. 

2.2.4 Spesialoppdrag 

Spesialoppdrag retter seg i hovedsak mot varslingstjenesten for kommunene og nærmere 

undersøkelser av slike saker. RRI er blitt kontaktet av Sørum kommune for å inngå kontrakt som 

eksternt varslingspunkt for Sørum kommune. RRI har vært i møte med kommunen og regner med at 

kontrakten vil komme på plass. Varslingstjenesten og innledende undersøkelser i slike saker inngår 

i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved forbruk utover dette betaler kommunene for disse 

tjenestene. 

RRI har jobbet med å få på plass nye rutiner for varslingsordningen. Datatilsynet stiller strenge krav 

til systemer og prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne 
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varslingspunktet og systemene i kommunen. RRI er ikke helt i mål med dette arbeidet, men vil 

prioritere dette høsten 2015.    
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3 OPPSUMMERING 

Samlet sett har virksomhetsoverdragelsen og etableringen av det nye selskapet blitt gjennomført på 

en god måte. Det har vært krevede, og uten de ansattes positive holdning og bidrag kunne dette 

blitt vesentlig mer krevende. Selskapet har det første året hatt fokus på noen få, men helt 

grunnleggende områder som må være på plass, og som vi har lykkes godt med.  

 Å levere i tråd med bestillinger og holde et godt servicenivå på våre tjenester

 Å få på plass driftskritiske systemer og rutiner

 Etablere et godt arbeidsmiljø

Leveransene i Sørum kommune er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til grunn 

for 2014/2015.  

24.08.2015 

Nina Neset 

daglig leder 
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Sak nr. Sak Møtedato 
38/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 

2016. 
1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge økonomi- 
og administrasjonsutvalget innstilling til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er foreslått nye satser for godtgjørelser i 2016, og 
posten godtgjørelser kontrollutvalget er følgelig økt med 22 000 kr. Posten 
møteutgifter er foreslått økt med 1 000 kr. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på syv møter i året.        

Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte den 27.8.15. Foreløpig 
foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Sørum kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 445 932.       

I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
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tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i 
selskapsavtalen § 6. For Sørum kommune er det ekstra driftstilskuddet for 2016 
satt til kr 31 500. 

Sørum kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 445 932  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 31 500  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 477 432 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert 
om dette. 

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

Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte 27.8.15. Foreløpig foreligger 
kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale 
budsjettramme satt til kr 2 972 000. I budsjettforslaget er betalingen fra 
kommunene fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir 
justert etter medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter 
folketall og 40 % etter medgått tid. For Sørum kommune sin del vil dette 
utgjøre kr 198 406.  

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 

Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
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Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 84 000 62 000 
Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 
Arbeidsgiveravgift 12 000 9 000 
Abonnementer/medlemskap 2 000 2 000 
Møteutgifter 3 000 2 000 
Kurs 35 000 35 000 
Sum 141 000   115 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 198 406*) 189 563 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 477 432*) 1 459 380 

1 816 838 1 763 943 
 *) Ikke behandlet i representantskapet 

Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Sørum

kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i
Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016.

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 84 000 62 000 
Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 
Arbeidsgiveravgift 12 000 9 000 
Abonnementer/medlemskap 2 000 2 000 
Møteutgifter 3 000 2 000 
Kurs 35 000 35 000 
Sum 141 000   115 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 198 406*) 189 563 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 477 432*) 1 459 380 

1 816 838 1 763 943 
*) Ikke behandlet i representantskapet 
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2. Forslaget følger økonomi- og administrasjonsutvalget innstilling til
kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum kommune 2016.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede
beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



BEHANDLET AV STYRET I RRI 16.06.2016 
TIL REPRESENTANTSKAPET 

BUDSJETT 2016 
ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

Vedlegg 1 til sak 38/2015
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1 INNLEDNING  
 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 20 skal representantskapet en gang i året vedta 
selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår og skal gi en realistisk oversikt 
over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 
finansieringen av disse. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Forutsetninger 

I årsbudsjettet for 2016 er det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 3 %. Tilskuddet fra 
kommunene er justert tilsvarende. De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele 
omsetningen til selskapet. Hvis denne inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling i 
selskapet så vil dette på sikt få stor negativ betydning for selskapets drift. Lønnskostnadene binder 
opp ca. 80 % av totale kostnader i selskapet. Selskapet satser på å videreutvikle seg når det gjelder 
bruk av IKT som et viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. 
 
Budsjettet og økonomiplanen er i tråd med de økonomiske forutsetningene som kommunestyrene la 
til grunn ved etablering av selskapet og vedtatt selskapsavtale. Videre vil selskapet, i tråd med 
forutsetningene, ikke få noen realvekst samtidig som revisjonsvolumene øker i kommunene i takt 
med den sterke befolkningsveksten i regionen. I økonomiplanen er det benyttet 2016-kroner, med 
videreføring av dagens aktivitetsnivå.  
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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2 MÅL OG STRATEGIER 

2.1 Formål  

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i deltakerkommunene. 
Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 

- veilede om regelverk m.m. 

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

2.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger. 
Tillit er avgjørende for at kommunene skal makte denne oppgaven på tilfredsstillende vis. Blant de 
viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, bærekraft, effektivitet og åpenhet. 
Kontroll og tilsynsapparatet er viktig for tilliten til kommunene.    
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Visjon 
 Passe på fellesskapets verdier 

Hovedmål i perioden 
  Ledende på kommunal revisjon i Norge 

Strategiske mål 

1. Kompetanse

Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon).

2. Service og kvalitet

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet.

3. Fremtidsrettet

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt
tilpasset kommunenes behov.

4. Aktiv i markedet

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante
samarbeidspartnere).

5. Åpenhet

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer.

6. Attraktiv arbeidsplass

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.
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3 BUDSJETT 2016 

Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet. (Rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.)    
 

3.1 Driftsbudsjett 2016 

Tabellen under viser driftsbudsjettet for 2015 og 2016. 
 

 
Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

DRIFTSINNTEKTER       

Brukerbetalinger 

   Andre salgs- og leieinntekter         -1 330 000          -1 712 825        -382 825  

Overføringer med krav om motytelser       -22 845 340        -23 000 422        -155 082  

Rammetilskudd fra staten 

   Andre statlige overføringer 

   Andre overføringer 

   Inntekts- og formuesskatt 

   Eiendomsskatt 

   Andre direkte og indirekte skatter 

   Sum driftsinntekter     -24 175 340      -24 713 247      -537 907  

    DRIFTSUTGIFTER       

Lønnsutgifter         14 590 000          15 572 000         982 000  

Sosiale utgifter          4 950 000           5 500 000         550 000  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteprod.          4 280 436           3 779 000        -501 436  

Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.             235 000              235 000                 -    

Overføringer 

   Avskrivninger 

   Fordelte utgifter 

   Sum driftsutgifter       24 055 436        25 086 000    1 030 564  

    Brutto driftsresultat            -119 904              372 753         492 657  

    EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER       

    Finansinntekter 

   Renteinntekter og utbytte              -70 000             -183 753        -113 753  

Gevinst finansielle instrumenter 

   Mottatte avdrag på lån 

   Sum eksterne finansinntekter            -70 000           -183 753      -113 753  
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Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 35 000 15 000        -20 000 

Tap finansielle instrumenter 

Avdragsutgifter 104 904 96 000          -8 904 

Utlån 

Sum eksterne finansutgifter 139 904 111 000       -28 904 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 69 904 -72 753     -142 657 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat -50 000 300 000        350 000 

AVSETNINGER 

Bruk av avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk         -1 805 005     1 805 005 

Bruk av disposisjonsfond -350 000       -350 000 

Bruk av bundne fond 

Sum bruk av avsetninger       -1 805 005          -350 000   1 455 005 

Avsetninger 

Overført til investeringsregnskapet 50 000 50 000 -   

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond          1 805 005    -1 805 005 

Avsatt til bunde fond 

Sum avsetninger         1 855 005 50 000  -1 805 005 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk   -     -   -   

3.2 Inntekter 

Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Budsjettet for 2016 er satt 
opp i tråd med de økonomiske rammene som er satt for selskapet. Dette innebærer at tilskuddet fra 
kommunene kun skal justeres med forventet lønns- og prisvekst for kommende år. Budsjettet legger 
opp til en lønns- og prisvekst med 3 %, tilskuddene for 2016 er justert tilsvarende.  

Tilskuddene kommunene betaler består av en gradert fast del og en variabel del.  Begge bygger på 
folketall i kommunen. Den faste delen skal kun endres dersom folketallet endres vesentlig i en eller 
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flere kommuner. I perioden 2012 til 2016 er folketallet økt i alle kommunene på Romerike. 
Endringen kommunene mellom er ikke vesentlig. Det er således ikke behov for å justere det faste 
grunnbeløpet. 

Det variable tilskuddet skal i følge selskapsavtalen revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 
folketallet per 01.01. Folketallet per 01.01.2015 er lagt til grunn for beregning av tilskuddene for 
2016. 

Gjenstående etableringstilskudd er kr 0,5 mill. for 2016, dvs. en reduksjon fra kr 1 mill. for 2015. 

Andre inntekter 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Disse inntektene økes med kr 0,4 mill. i forhold til 
budsjett 2015.  Økningen er delvis basert på at RRI har fått flere oppdrag, videre vil vi delta i 
konkurranser om oppdrag som ligger i vårt område. Vi får også forespørsel om å utføre enkelte 
tilleggsoppdrag for kommuner og selskaper som vi reviderer i dag.  

3.3 Utgifter 

Lønn 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2016 legger budsjettet opp til en vekst 
med 3 %.  Lønnspostene i budsjettet øker med rundt kr 1,5 mill. Økningen er knyttet til generell 
lønnsvekst og økte pensjonskostnader for en som gikk av med AFP i 2015. Den vakante stillingen 
erstattes med leder for avdeling for regnskapsrevisjon. Merkostnaden knyttet til lederstillingen skal 
dekkes inn ved økning av andre inntekter.   

Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet. 

Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet og avdrag og renter på lån. Selskapet tok 
opp lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Videre er det 
overført kr 50 000,- til investeringsregnskapet som benyttes til egenkapitalinnskudd i KLP.  



ROMERIKE REVISJON IKS 

VEDTATT AV STYRET I RRI 16.06.2015 Side 7 

4 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

4.1 Årlige tilskudd fra kommunene 

Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtale og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS.    

Betalingsmodellen som ble valgt for å fastsette tilskuddene fra kommunene er todelt og bygger på 
et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Grunnbeløpet er satt for å 
regulere de skjevhetene som oppstår dersom tilskuddet kun beregnes etter folketall. Modellen er i 
samsvar med den tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere, der et stort flertall mente at en framtidig sammenslått revisjonsordning burde 
finansieres gjennom faste og forutsigbare størrelser. Flertallet svarte at et fast grunnbeløp og resten 
fordelt etter innbyggertall var å foretrekke. 

Under gjengis de årlige tilskuddene slik de fremgår av eieravtalen. Det er lagt opp til at tilskuddene 
for 2015 og 2016 legges på samme nivå, men justeres med lønns- og prisvekst i perioden. 

Tilskudd 2014 2015 2016

Refusjon Skedsmo kommune -3 426 000       -3 494 520    -3 660 468    

Refusjon Lørenskog kommune -2 610 000       -2 662 200    -2 739 435    

Refusjon Nittedal kommune -1 836 000       -1 872 720    -1 923 982    

Refusjon Rælingen kommune -1 379 000       -1 406 580    -1 450 684    

Refusjon Eidsvoll kommune -1 835 000       -1 871 700    -1 950 317    

Refusjon Gjerdrum kommune -707 000          -721 140       -713 147       

Refusjon Hurdal kommune -445 000          -453 900       -436 228       

Refusjon Nannestad kommune -1 160 000       -1 183 200    -1 188 177    

Refusjon Ullensaker kommune -2 462 000       -2 511 240    -2 648 897    

Refusjon Aurskog-Høland -1 320 000       -1 346 400    -1 378 461    

Refusjon Fet -1 128 000       -1 150 560    -1 154 368    

Refusjon Nes -1 740 000       -1 774 800    -1 810 326    

Refusjon Sørum -1 369 000       -1 396 380    -1 445 932    

Sum -21 417 000 -21 845 340  -22 500 422  

Følgende forutsetninger gjelder for tilskuddet i planperioden: 

 Tilskuddet skal gjenspeile de revisjonstjenester kommunene mottar.

 Tilskuddet skal justeres årlig med forventet pris- og lønnsvekst.

Tilskudd etter innbyggertall justeres hvert 4. år (valgåret), ut fra antall innbyggere 01.01 det året 
budsjettet vedtas. Det vil si innbyggertall pr. 01.01.2015.  Også det faste tilskuddet vurderes hvert 4. 
år (i valgåret), opp mot om endringer i innbyggertallet skulle utvikle seg vesensforskjellig for 
kommunene. Alle kommunene på Romerike har vekst i innbyggertall, og eier-/tilskuddsandelene 
påvirkes i liten grad av befolkningsveksten. På bakgrunn av dette er det ikke behov for justering av 
de faste tilskuddene. 
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Det legges opp til en vurdering av tilskuddsmodellen og tilskuddsnivå i 2017. 

4.2 Andre inntekter 

Selskapet har som mål å utvide inntektsgrunnlaget sitt ved å tilby tjenester til eierkommunene eller 
andre. Økonomiplanen legger opp til en økning med kr 0,4 mill., for 2016 til kr 1,7 mill. Det legges 
ikke opp til ytterligere økning i planperioden. Det kan bli vanskelig å realisere en så stor økning 
allerede i 2016, men er et realistisk mål i løpet av planperioden.  

Andre inntekter består i hovedsak av: 

 Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd, interkommunale samarbeid, IKS og
kommunale foretak.

 Tilleggstjenester som eierkommunene ønsker at revisjonen skal utføre, og som ikke inngår i
de tjenestene revisjonen utfører innenfor den ordinære revisjon. Vanligvis nærmere
undersøkelser knyttet til uregelmessigheter.

 Salg til andre, vanligvis oppdrag etter bestilling fra andre kommunerevisjoner.

 Kurs og foredrag.

Selskapsavtalen åpner for at RRI kan påta seg oppdrag for andre selskap enn eierkommunene. Det 
er et mål for selskapet å revidere kommunalt eide selskaper på Romerike. Det å få til et 
revisjonsmiljø rettet mot ulike kommunale samarbeid ble fremhevet som viktig i utredningen om å 
etablere en felles revisjon for Romerike. I tillegg medfører oppdrag for andre at medarbeiderne i 
selskapet får bruke sin spisskompetanse i større grad. Dette er viktig for å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere.   

Inntektene fra andre enn eierkommunene kan ikke utgjøre mer enn 20 % av omsetningen i 
selskapet, for å holde seg innfor regelverket for offentlige anskaffelser (egenregi).  

4.3 Kostnader 

Lønn og sosiale utgifter utgjør i overkant av 80 % av driftskostnadene i selskapet. Selskapet vil ha 
en bemanning med 25 årsverk i 2016. Økonomiplanen legger opp til reduksjon med ytterligere en 
stilling i planperioden. Rapporten om etablering av Romerike revisjon IKS la opp til at selskapet 
skulle ha en bemanning på 25 årsverk innen 2017. Nedbemanning i selskapet er således 
gjennomført. Det legges opp til ytterligere reduksjon med en halv stilling i 2017.  

Driftskostnadene ligger i planperioden noe høyere enn det som var forutsatt ved 
kostnadsberegningen i forkant av etablering av selskapet. Det er særlig kostnader knyttet til husleie, 
IKT-drift, kontingenter og regnskapsføring som var for lavt anslått. Dette er faste kostnader som 
påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. Merkostnaden dekkes med nedbemanning med 
ytterligere en halv stilling. 

Investeringer 
Det legges ikke opp til investeringer i planperioden. 

Økonomisk utvikling i planperioden 
Økonomiplanen 2016 - 2019 viser en slik økonomisk utvikling målt i 2016 kroner: 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 

Andre salgs- og leieinntekter      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825 

Overføringer med krav om motytelser    -23 000 422    -22 500 422    -22 500 422    -22 500 422 

Rammetilskudd fra staten 

Andre statlige overføringer 

Andre overføringer 

Inntekts- og formuesskatt 

Eiendomsskatt 

Andre direkte og indirekte skatter 

Sum driftsinntekter   -24 713 247  -24 213 247  -24 213 247  -24 213 247 

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter      15 572 000     15 192 000     15 192 000     15 192 000 

Sosiale utgifter        5 500 000       5 380 000       5 380 000       5 080 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tj.prod        3 779 000       3 779 000       3 779 000       3 779 000 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod           235 000          235 000          235 000          235 000 

Overføringer 

Avskrivninger 

Fordelte utgifter 

Sum driftsutgifter    25 086 000   24 586 000   24 586 000   24 286 000 

Brutto driftsresultat           372 753          372 753          372 753 72 753 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 

Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte         -183 753         -183 753         -183 753         -183 753 

Gevinst finansielle instrumenter 

Motatte avdrag på lån 

Sum eksterne finansinntekter        -183 753       -183 753       -183 753       -183 753 

Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 15 000 11 000 7 000 3 000 

Tap finansielle instrumenter 

Avdragsutgifter 96 000          100 000          104 000          108 000 

Utlån 

Sum eksterne finansutgifter         111 000        111 000        111 000        111 000 

Resultat eksterne finanstransaksjoner          -72 753         -72 753         -72 753         -72 753 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat           300 000          300 000          300 000 -   

AVSETNINGER 

Bruk av avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond         -350 000         -350 000         -350 000          -50 000 

Bruk av bundne fond 

Sum bruk av avsetninger        -350 000       -350 000       -350 000         -50 000 

Avsetninger 

Overført til investeringsregnskapet 50 000 50 000 50 000 50 000 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond 

Avsatt til bunde fond 

Sum avsetninger           50 000          50 000          50 000          50 000 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -   -   -   -   

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2016 på de fleste postene. I tillegg har vi lagt 
inn en økning av andre inntekter allerede første år i planperioden med kr 0,4 mill. Tilskuddet fra 
kommunene reduseres med kr 0,5 mill. i 2017 (ekstraordinært tilskudd). Det legges opp til å dekke 
dette med innsparing på lønn med en halv stilling. Nedgang i sosiale utgifter i 2019 skyldes at 
kostnaden knyttet til AFP for en ansatt avvikles. Denne kostanden er dekket ved bruk av fond for 
årene 2016 – 2018. Bruk av fond er tilsvarende redusert i 2019. 

Revisjonens budsjett holdes på samme nivå selv om kommunene på Romerike øker både når det 
gjelder oppgaver og omfang.  Dette medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å 
kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet uten at 
det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet vil ha 
stort fokus på i årene fremover.  



Budsjett 2016 

Vedlegg 2 til sak 38/2015



Styrebehandlet 4.6.15 2 

1 INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven § 77 nr. 10, må alle kontrollutvalg ha et uavhengig 
sekretariat. Rokus IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for 

kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, 
Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 

Ullensaker kommuner.   

Selskapet er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper. 

Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet 
er bygd opp etter dette.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  
I selskapsavtalens § 3 heter det at: «Selskapets formål er å utføre 

sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det 

skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» Kravet til 

forsvarlighet har det samme innhold som for administrasjonssjefen – dvs. at 
sekretariatet skal sørge for at de saker som behandles er tilstrekkelig opplyst og 

forberedt. 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes 

årsplaner. I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av 
selskapet.  

1.2 Bemanning 
Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 

oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har i perioden våren 2013 til høsten 2015 hatt 
noe ledig kapasitet, og solgt sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

2 Budsjettforutsetninger  

De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 
selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 
signaler. Flere av kommunene sier allikevel at 3,0 % kompensasjon for lønns- og 

prisvekst kan legges til grunn. Skedsmo antyder en tilskuddsvekst på 3 %. 

Pensjonsutgiftene har tidligere vært anslått til 13 %. Dette viser seg å være for 
lavt. I 2014 ble pensjonsutgiften 100 000 kroner høyere enn budsjettert. Nye 
prognoser fra KLP gjør at vi har budsjettert med 16 % pensjonsutgift i 2016.  

2.1 Bortfall av inntekter 

Som varslet i økonomiplanen de siste to årene vil Rokus miste inntekter fra salg 
av tjenester til kontrollutvalget i Asker fra høsten 2015. Kommunestyret i Asker 
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har nå besluttet at kommunen fortsatt skal kjøpe sekretariatstjenester i 

markedet, og en ny tilbudsforespørsel vil bli gjennomført høsten 2015. Resultatet 
av konkurransen vil ikke være kjent på det tidspunktet representantskapet skal 

vedta budsjettet (etter planen 27.8.15).  

Inntekter fra salg til Asker har vært slik i perioden: 

2 013 2014 2015* 

Inntekt fra Asker 140 000 164 000 140 000 

* Budsjett

Inntektene har bidratt til å redusere eierkommunenes betaling, og har gitt 

selskapet en mulighet til å bygge opp et fond som buffer til uforutsette utgifter, 
pensjon etc. Behovet for å ha et fond og fondets størrelse er drøftet i styret og 
representantskapet. Fondet er pr. 31.12.2014 på om lag 550 000 kroner, og 

nådde med det taket som styret har satt på 500 000.-. Som følge av dette ble 
mindreforbruket på 62 000 kroner i 2014 tilbakebetalt eierne. 

Representantskapet avsatte samtidig inntil 150 000 kroner til anskaffelse av nytt 
sak arkivsystem i 2015, som vil gi utgifter til drift fra 2016. 

3 Budsjett 2016 

3.1 Utgifter 

Lønnskostnadene utgjør om lag 80 % av selskapets totale kostnader, noe som 
gjør at lønnsøkning og økning i pensjon slår sterkt ut på budsjettet. For 2016 

legges det opp til en lønnsvekst på 3 %, noe som er et forsiktig anslag i et år 
med hovedoppgjør. Samlet påvirker en lønnsvekst på 3 % budsjettet med 

49 500 kroner. 

I 2014 ble pensjonsutgiften høyere enn budsjettert. KLP som leverer denne 

tjenesten til oss, fremholder at det er vanskelig å lage gode estimater på 
pensjonsutgiften til et lite, nyopprettet selskap. Særlig er størrelsen på 

premiereserven vanskelig å anslå. Basert på dette øker vi budsjettet til pensjon 
til 16 % i 2016, noe som utgjør en økning på 58 000 kroner.  

Representantskapet har vedtatt honorar til valgkomiteen på 3000 kroner til leder 
og 1000 kroner til de to medlemmene. Styrehonoraret og møtegodtgjørelsen 

holdes på samme nivå, og har vært uendret i hele perioden. Godtgjøringen gis 
slik: 

 Styrets leder: kr 60 000,-

 Nestleder: Kr 30 000,-
 Styremedlemmer: Kr 25 000,-

 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,-

Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 
nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 

 Representantskapets leder: Kr 15 000,-
 Nestleder: Kr 5 000,-
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For å bidra til å holde betalingen fra eierkommunene nede, er driftsbudsjettet 

redusert med 25 000 kroner. Dette innebærer en innstramming på driften. 
 

Totalt er utgiftsøkningen på 110 000 kroner eller 3,8 %. Dette skyldes økt utgift 
til pensjon og lønnskostnader.  

3.2 Inntekter  
Selskapets inntekter består som sagt hovedsakelig av tilskudd fra 

eierkommunene. Vi har i samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en 
tilskuddsøkning på 3 % fra 2015 til 2016, noe som samlet utgjør 79 000 kroner.  
 

Kommunenes betaling for Sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2016 2015 2014 

Aurskog Høland 192 476 183 897 166 272 

Eidsvoll 222 542 212 623 206 303 
Fet 173 856 166 107 140 387 

Gjerdrum 153 966 147 103 113 944 
Hurdal 138 922 132 730 93 126 
Lørenskog 272 762 260 604 277 140 

Nannestad 176 612 168 741 144 430 
Nes 211 981 202 533 192 791 

Nittedal 221 270 211 408 205 308 
Rælingen 197 938 189 115 173 019 
Skedsmo 341 731 326 499 371 442 

Sørum 198 406 189 563 172 688 
Ullensaker 263 314 251 578 262 150 

Sum 2 765 775 2 642 500 2 519 000 

 

 
Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker faller som 

sagt bort fra 2016. Dette utgjør 140 000 kroner, og fører til at selskapets totale 
inntekter er vesentlig redusert (5,2 %).  
 

I 2016 har vi både bortfall av inntekter og en ekstraordinær økning i 
pensjonsutgift. Vi trekker inn noe på driften, men her er det ikke mye å gå på. 

For å holde kommunenes betaling nede er det lagt inn bruk av fond på 130 225 
kroner. Dersom bortfallet av inntektene blir permanent, vil deltakerkommunene 
måtte øke sin betaling fremover. Dette er reflektert i økonomiplanen 2016 – 

2019. 

 

 

 

 

 



Styrebehandlet 4.6.15 5 

Driftsbudsjett
B 2016 B2015 B 2014 R 2014

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 140 000         140 000      167 439      

Refusjoner 62 000 75 500 54 000        41 879        

Overføringer 2 765 775      2 642 500      2 519 000 2 547 000 

Sum driftsinntekter 2 827 775      2 858 000      2 713 000 2 756 318 

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 420 000      2 271 500      2 221 000 2 279 082 

Kjøp av varer og tjenester 490 000         515 000         442 000      408 301      

Overføringer 62 000 75 500 54 000        41 879        

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 972 000      2 862 000      2 717 000 2 729 262 

Driftsresultat -144 225        -4 000 -4 000         27 056        

Finansposter
Renteinntekter 15 000 5 000 5 000          34 958        

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 15 000 5 000 5 000          34 958        

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat -129 225        1 000 1 000          62 014        

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger - 

Bruk av tidligere avsetninger - 

Bruk av fond 130 225         - 

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000 1 000 1 000          505 

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 61 509

Ramme for virksomheten 2 973 000      2 863 000      2 718 000 

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)
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Investeringsbudsjett 

Konto B 2016 B 2015 B 2014 R 2014 
UTGIFTER 

4529 Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 505 

4530 Dekning tidligere års underskudd 

Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 505 

Finansiering 

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 505 

4940 Bruk av disposisjonsfond 150 000 

Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 150 505 

Udisponert 150 000 

Lørenskog, 4.6.2015 
Mona Moengen sign. 

sekretariatsleder 
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Detaljert budsjett 

Konto/ 2016 2 015 JB II 2014 2 014 R 2014 

UTGIFTER 

10100 Lønn faste stillinger 1 698 000 1 630 000 1 635 194 1 588 000 1 556 991 

10101 Fri avis 0 -   2 500 

10102 Godtgjørelse styret og valgkom 152 000 147 000 147 000 147 000 140 200 

10103 Sum lønn 1 850 000 1 777 000 1 782 194 1 737 500 1 697 191 

10104 

10105 Arbeidsgivers andel pensjon 270 000 212 000 212 575 207 000       318 258 

10106 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 500 0 

10107 Arbeidsgiveravgift 298 500 281 000 281 530 275 000 263 633 

10108 Sum sosiale utgifter 570 000 494 500 495 606 483 500 581 891 

10109 Sum lønn og sosiale utgifter 2 420 000 2 271 500 2 277 800 2 221 000 2 279 082 

10110 

10111 Kontorutgifter/rekvisita  19 000 15 000 7 000 15 000 8 769 

10112 Kopiering/papir/toner 25 000 30 000 20 000 30 000 26 356 

10113 Abonnementer 10 000 22 000 5 600 5 500 5 605 

10114 Faglitteratur 2 000 3 000 1 500 3 000 679 

10115 Bevertning 7 000 10 000 5 000 5 000 3 502 

10116 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 3 000 3 000 1 897 

10117 Diverse driftsutgifter 20 000 30 000 7 625 10 000 6 911 

10118 Porto  10 000 5 000 15 000 12 000 16 467 

10119 Mobiltelefon (inkl pc) 8 000 17 000 5 000 5 000 7 149 

10120 Telefongodtgjøring 0 3 000 3 000 

10121 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 7 000 1 000 11 156 

10122 Kurs og konferanser 90 000 90 000 95 000 80 000 91 931 

10123 Eget kursarrangement 10 000 5 000 -   5 000 0 

10124 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 40 000 50 000 44 400 50 000 35 059 

10125 Ooppgv pliktig konsulenthonorar 32 992 

10126 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10127 Transport, off. kommunikasjon 15 000 15 000 5 000 15 000 7 780 

10128 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10129 Husleie 50 000 50 000 41 000 50 000 40 350 

10130 Avgifter, gebyrer 1 000 1 000 2 500 2 500 1 112 

10131 Kontingenter  45 000 45 000 39 000 35 000 39 116 



Styrebehandlet 4.6.15 8 

10132 Inventar 0 20 000 15 000 5 000 18 634 

10134 Datautstyr/programvare 10 000 10 000 5 000 10 000 2 830 

10135 Driftsavtale IT - arkiv 51 000 10 000 -   - 

Sum kjøp tjenesteproduksjon 430 000 445 000 328 625 347 000 358 294 

12704 Revisjon 20 000 20 000 17 000 20 000 16 950 

13720 Andre kjøpte tjenester, vikartj. 0 10 000 -   35 000 0 

13721 
Kjøp av regnskaps- og 
lønnstjenester 40 000 40 000 

39 575 
40 000 33 056 

Sum kjøp erstatter 
egenproduksjon 60 000 70 000 

56 575 
95 000 50 006 

14290 Betalt mva  62 000 75 500 54 000 54 000 41 879 

Sum momskomp 62 000 75 500 54000 54 000 41 978 

15400 Avsetning til disposisjonsfond 

15700 Overføring inv.regnsk 1000 1 000 1 000 1 000 505 

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 

Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 505 

TOTAL SUM UTGIFTER 2 973 000 2 863 000 2 718 000 2 718 000 2 729 865 

INNTEKTER 

16201 Div inntekter og refusjoner -3 466 

16500 Diverse avgiftspliktige inntekter 0 -140 000 -140 000 -140 000 -163 972 

Sum salgsinntekter -140 000 -140 000 -140 000 -167 439 

17290 Momskomp. Påløpt i drift -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

Sum refusjoner -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

17500 Aurskog Høland        -192 476 -183 897 -166 272 -166 272 -160 291 

17501 Eidsvoll        -222 542 -212 623 -206 303 -206 303 -242 478 

17502 Fet        -173 856 -166 107 -140 387 -140 387 -153 756 

17503 Gjerdrum        -153 966 -147 103 -113 944 -113 944 -102 780 

17504 Hurdal        -138 922 -132 730 -93 126 -93 126 -79 889 

17505 Lørenskog        -272 762 -260 604 -277 140 -277 140 -279 107 

17506 Nannestad        -176 612 -168 741 -144 430 -144 430 -134 648 
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17507 Nes        -211 981 -202 533 -192 791 -192 791 -180 245 

17508 Nittedal        -221 270 -211 408 -205 308 -205 308 -201 746 

17509 Rælingen        -197 938 -189 115 -173 019 -173 019 -150 799 

17510 Skedsmo        -341 731 -326 499 -371 442 -371 442 -373 755 

17511 Sørum        -198 406 -189 563 -172 688 -172 688 -211 974 

17512 Ullensaker        -263 314 -251 578 -262 150 -262 150 -247 532 

18900 Overføring fra andre -28 000 

Sum overføringer   -2 765 775 -2 642 500 -2 519 000 -2 519 000 -2 547 000 

19000 Renteinntekter -15 000 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

Bruk av tidligere års nto. dr.res. 

19400 Bruk av disposisjonsfond      -130 225 

Sum finansinnt./finanstrans. -145 225 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

TOTAL SUM INNTEKTER -2 973 000 -2 863 000 -2 718 000 -2 718 000 -2 791 276 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
39/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
40/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 46 -2015.
2. Referat om henvendelse til kontrollutvalget fra Harald Ringstad, Sørum

KRF.
3. Skatteinngang for juli 2015.
4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 25.8.15.
5. Tiltaksplan 2015, sist redigert 25.8.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 
kontrollutvalget vil diskutere er:  

• Diskutere selvkostfondene i SKT for å se om disse er i overenstemmelse
med selvkostfondenes hensikt og formål.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Sørum 2015 

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

1 17.12.2014 17.12.2014 x Jane Bråthen Henvendelse vedrørende saken om 
reservevann i Sørumsand. 

419.2.2 

2 18.12.2014 18.12.2014 x Kommunestyret i Sørum Habilitetsspørsmål for prinsipiell vurdering. 419.2.2 

3 6.1.2015 6.1.2015 x Sørum kommune Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i 
kommuneloven og offentleglova. 

419.e-
post 

4 19.1.2015 19.1.2015 x Romerike kontrollutvalgssekretariat Notat om prinsipiell vurdering av 
habilitetsspørsmål. 

419.6.1 

5 29.1.2015 29.1.2015 x Kontrollutvalget Særutskrifter i sak 2/2015 og 3/2015. 419.5.5 

6 29.1.2015 29.1.2015 x Styreleder Harald Ringstad Krogstad 
Miljøpark AS. 

Henvendelse til kontrollutvalget. 419.2.2 

7 28.1.2015 28.1.2015 x Økonomi- og 
administrasjonsutvalget. 

Vedtak fattet i Ø/A til kontrollutvalget. 419.e-
post 

8 4.2.2015 4.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 7/2015. 419.5.5 

9 12.2.2015 12.2.2015 x Sørum kommune Nye papirer i «leieavtale Bankgården» 
saken – jf. KU sak 31/2014. 

419.e-
post 

10 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Notat vedr. dokumentgjennomgang om 
leieavtale Fossjordet. 

419.6.1 

11 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Korrigering av tidligere notat – Sørum 
Kommunale Eiendomsselskap KF leie av 
lokaler.  

419.6.1 

12 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Brev til rådmannen vedr. saker til 
kontrollutvalgsmøte 17.3.15. 

419.2.2 

13 25.2.2015 25.2.2015 x Kontrollutvalget Invitasjon til styreleder Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF. 

419.2.2 

14 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.2.2 

15 17.3.2015 17.3.2015 x Sørum kommune Prosjekt 31145 høydebasseng Sørumsand 419.2.2 Kun papirarkiv 

16 27.4.2015 27.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum kommune 
2014. 

419.7.3 

17 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum kommunale 419.8.3 

Vedlegg 1 til sak 40/2015
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eiendomsselskap KF. 

18 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.8.3 

19 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr 1 – årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

419.8.2 

20 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr 1 – årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunalteknikk KF. 

419.8.2 

21 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.2.2 

22 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF. 

419.2.2 

23 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av rådmannen. 419.2.2 

24 28.4.2015 28.4.2015 x Kontrollutvalget Brev til daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF vedr. revisjonsbrev nr 
1. 

419.2.2 

25 28.4.2015 28.4.2015 x Kontrollutvalget Brev til daglig leder, Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF vedr. revisjonsbrev nr 
1. 

419.2.2 

26 14.4.2015 14.4.2015 x Sørum kommune Sørum kommunes årsberetning 2014. 419.7.3 

27 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommune Årsregnskapet og årsberetning 2014 for 
Sørum kommune. 

419.7.3 

28 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommunalteknikk KF Årsregnskap og årsmelding for Sørum 
kommunalteknikk KF 2014. 

419.8.3 

29 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommunale eiendomsselskap 
KF. 

Årsregnskap og årsmelding for Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF 2014. 

419.8.3 

30 6.5.2015 6.5.2015 x Sørum kommune Særutskrift i sak 17-18-19 og 21/2015. 419.5.5 

31 6.5.2015 6.5.2015 x Sørum kommunalteknikk KF Presentasjon vedrørende årsregnskapet 
2014. 

419.e-
post. 

32 8.5.2015 8.5.2015 x Sten Magne Berglund Innsynsbegjæring i KU sak 51/2014. 419.e-
post. 

33 9.5.2015 9.5.2015 x Sten Magne Berglund Svar på innsynsbegjæring i KU sak 51/2014. 419.e-  
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post. 

34 1.6.15 1.6.15 x Sørum kommune Invitasjon til ordfører og rådmann vedr. 
orientering om SNR. 

419.2.2 

35 1.6.15 1.6.15 x Sørum kommune Innkalling til rådmannen om orientering 
vedr. barnevernet. 

419.2.2 

36 23.6.15 23.6.15 x Kontrollutvalgsledere i SNR 
kommunene 

Brev om initiativ overfor kontrollutvalgene i 
SNR eierkommuner for å foreta en felles 
gjennomgang. 

419.2.2 

37 14.8.15 14.8.15 x Romerike Revisjon IKS Høringsutkast til forvaltningsrevisjon i 
Krogstad Miljøpark AS. 

419.9.3 

38 17.8.15 17.8.15 x Harald Ringstad, Sørum KRF Henvendelse til kontrollutvalget 
vedrørende gang og sykkelvei, og 
parkeringsplass. 

419.5.1 Original på e-
post 

39 17.8.15 17.8.15 x Daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF 

Kontrollutvalget ber om svar på 
henvendelse fra Harald Ringstad, Sørum 
KRF vedr. gang og sykkelvei, og 
parkeringsplass. 

419.5.1 Original på e-
post 

40 18.8.15 18.8.15 x Daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF 

Svar til kontrollutvalget på gang og 
sykkelvei, og parkeringsplass. 

419.5.1 Original på e-
post 

41 24.8.15 24.8.15 x Romerike Revisjon IKS Rapport revisjonsåret 2014/2015. 419.3.2 

42 25.8.15 25.8.15 x Romerike Revisjon IKS Endelig rapport til forvaltningsrevisjon i 
Krogstad Miljøpark AS. 

419.9.3 

43 1.9.15 1.9.15 x Sørum kommune Brev til rådmannen om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
sykefravær.  

419.2.2 

44 18.8.15 18.8.15 x Sørum kommune Invitasjon til varaordfører om møte i 
kontrollutvalget. 

419.e-
post 

45 5.8.15 5.8.15 x Romerike kontrollutvalgssekretariat 
IKS 

ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016. 419.e-
post 

46 6.8.15 6.8.15 x Romerike Revisjon IKS Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag 
for 2016.  

419.e-
post 



Fra: Harald Ringstad [mailto:h.ringstad@online.no]  

Sendt: 17. august 2015 08:24 

Til: Tor-Arne L Jensen 
Kopi: Harald Ringstad 

Emne: Til Kontrollutvalget // GSV og parkerigsplass 

Hei Tor-Arne. 

Viser til vår samtale nettopp. Jeg ringte deg for å be om at KU befattet seg med to saker: 

1. Ny gang-og sykkelvei GSV langs Terttitveien. I sommer så jeg at det var etablert noen

100meter med GVS med gatelys langs Tertittveien. Jeg kan ikke se av protokoller fra SKT 

eller ØA/KST at dette er behandlet og penger er gitt til dette prosjektet. 

2. Jeg ser at det er etablert en stor og fin parkeringsplass på motsatt side av fv ved Brovold.

Jeg vet ikke hvem som har etablert p-plassen. Hvis det er kommunen så er det ikke meg kjent 

at det er gitt penger til dette. 

Jeg ber dere i KU å se på dette. På forhånd takk. 

Vh 

Harald 

Sørum KrF 

Fra: Øystein Hagen [mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no]  

Sendt: 17. august 2015 12:48 
Til: Morgan Lervaag; Postmottak 

Kopi: Tor-Arne L Jensen [Tor-ArneL.Jensen@procon.no] (Tor-ArneL.Jensen@procon.no) 

Emne: VS: Til Kontrollutvalget // GSV og parkerigsplass 

Hei Morgan Lervaag,   kopi: Tor-Arne Lie Jensen 

Kontrollutvalget har mottatt følgende mail fra Harald Ringstad i Sørum krf. 
Jeg kan ikke se at denne har vært innom deg. Kunne du ha vært snill og sendt meg og Tor-Arne et 
svar på disse to spørsmålene, så skal vi videreformidle svaret til Harald Ringstad. 

På forhånd takk! 

 Med vennlig hilsen 

Øystein Hagen 
Konsulent  

Mobiltelefon: 99 50 34 02 
Telefon direkte: 67 93 45 81 
Telefon sentralbord: 67 93 40 00 

E-post: oyshag@lorenskog.kommune.no 
Hjemmeside: www.rokus.no 

Vedlegg 2 til sak 40/2015
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 Fra: Morgan Lervaag [mailto:morgan.lervaag@sorum.kommune.no] 

Sendt: 18. august 2015 08:19 

Til: Øystein Hagen; 'Tor-Arne L Jensen' 
Kopi: Fran Ivar Andersen; Morten Engerdahl 

Emne: SV: Til Kontrollutvalget // GSV og parkerigsplass 

Her er tilbakemelding på spørsmålene: 

1) Før oppstart av prosjektet parsell1 - Overføringsledning Bruvollen – Sørumsand ble det

gjort visse vurderinger av synergier rundt prosjektet . Blant annet mulighet for turstier på 

traseen (se vedlagt sakspapirer fra SKT’s styremøte 25. november 2013)  

I forbindelse med grenseklarlegging før prosjektet med overføringsledningen startet, kom det 

ønske/innspill fra grunneiere om etablering av bredere vegskulder eller sti i gravetraseen slik 

at det skulle være mulig å ferdes tryggere for myke trafikanter. Stien er etablert på et parti av 

Tertittvegen hvor myke trafikanter ofte har følt usikkerhet grunnet høy fart sammen med en 

lang sving som hindrer sikten for førerne av bilene. Det ble da bestemt administrativt at 

turstien skulle etableres på gravetraseen.  

Stien er bygget opp av stedlige masser i forbindelse med tilbakefylling over vann og 

spillvannsrørene, med unntak av siste topplaget (subus/singel) som er valgt med tanke på at 

det skal være en sti. Dette er ikke snakk om en gangveg, men en tilrettelegging for at gående 

kan ferdes på gravetraseen når prosjektet er avsluttet. Om stien ikke benyttes vil den gro igjen 

på samme måte som resterende grøfteareal. 

Mesteparten av arealet hvor stien ligger ville i dag vært grøfteareal for Tertittvegen om ikke 

turstien lå der, og ligger inne på arealene som har tilhørt vegparsellen.  

Før anlegget startet ble veglys tatt ned lang berørt strekning av Tertittvegen. Dette utstyret var 

stort sett gammelt og ikke egnet til å sette opp igjen. Veglyset som nå er satt opp er i 

hovedsak gjenbruk av gamle, nedtatte stolper, armaturer og utstyr etter prosjektet i 

Orderudvegen. Armaturene er skiftet til mer energibesparende lamper. 

Kostnadene for dette tiltaket er lave og ligger delvis i prosjektet « Overførings ledning 

Bruvollen Sørumsand - Parsell 1»  - turstien og på drift veilys. Alt innenfor våre 

budsjettrammer. Sluttrapport vil foreligge høsten 2015. 

2) Når det gjeller parkeringsplass Motangen (Bruvollen) har NRV og SKT KF etablert to

større pumpestasjoner her ifbm. ovenstående prosjekt og en større ledningstrase for vann og 

avløp med boring under elva. Gressletta som ligger på høyre side av innkjøringen som ble 

benyttet til parkering ved arrangementer på Motangen ble svært ødelagt under 

anleggsarbeidet. Denne ble satt i stand og gruslagt. Det er viktig at vi setter i stand etter oss og 

gjør det pent som et avbøtende tiltak for eierne som har gitt oss adgang til arbeidene.  

Kostanden ligger i prosjektet. Sluttrapport kommer som nevnt over i løpet av høsten 2015. 

Håper disse opplysningene er tilfredsstillende. 

 Mvh 
 Morgan Lervaag 

 Daglig leder 

mailto:morgan.lervaag@sorum.kommune.no


Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 49 946 269 50 100 000 47 899 023 271 565 587 274 450 000 262 256 933 

Avvik i kroner -153 731 2 047 246 -2 884 413 9 308 654 

Avvik i prosent -0,3 % 4,3 % -1,1 % 3,5 % 

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

Skatteinngang 32 052 430 32 511 000 32 468 502 179 695 631 180 079 000 178 203 894 

Avvik i kroner -458 570 -416 072 -383 369 1 491 737 

Avvik i prosent -1,4 % -1,3 % -0,2 % 0,8 % 

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

Skatteinngang 73 671 242 71 250 000 68 041 082 392 175 823 388 651 000 371 626 147 

Avvik i kroner 2 421 242 5 630 160 3 524 823 20 549 676 

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

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

Skatteinngang 155 439 905 162 300 000 154 346 869 857 883 914 870 150 000 828 994 571 

Avvik i kroner -6 860 095 1 093 036 -12 266 086 28 889 343 

Avvik i prosent -4,2 % 0,7 % -1,4 % 3,5 % 

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

Skatteinngang 48 353 441 48 600 000 46 062 068 267 509 653 277 133 000 263 329 942 

Avvik i kroner -246 559 2 291 373 -9 623 347 4 179 711 

Avvik i prosent -0,5 % 5,0 % -3,5 % 1,6 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 216 376 1 435 082 1 841 590 -406 508 

Gebyr inkasso 47 840 306 599 204 155 102 444 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)
Antall nye 
saker 

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 80 651 630 

Hittil i år 907 6 838 456 311 1 205 650 82,4% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 215 129 31 706 186 10 043 407 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang juli 2015 
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Kommune FS 2014 RS 2013 FT 2014 AG 2014 Rest 2013 

Mål per 31.12.15 98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 96,8 89,5 99,9 99,5 98,8 

0228 Rælingen 96,9 92,1 99,8 99,8 92,9 

0231 Skedsmo 96,8 91,3 99,9 99,7 97,6 

0226 Sørum 97,9 95,1 99,8 99,7 96,3 

0233 Nittedal 98,0 93,8 100,0 99,9 98,0 

∑ Kemnerkontoret 97,2 % 92,3 % 99,9 % 99,7 % 97,2 % 

0229 Enebakk 95,1 86,3 99,9 99,6 99,0 

0230 Lørenskog 97,1 92,7 99,9 99,8 99,0 

0235 Ullensaker 97,3 91,9 100,0 99,9 95,6 

Utskrevet Fet 54 932 267 29 133 712 235 701 448 125 053 093 9 429 369 

Innbetalt 53 150 365 26 074 930 235 391 112 124 388 098 9 318 102 

Mål i kroner 54 218 148 27 123 486 235 465 747 124 677 934 9 287 928 

Kr igjen til målet 1 067 783 1 048 556 74 635 289 836 -30 174 

Aktiv restanse 1 662 402 2 268 487 78 718 361 796 10 713 

Utskrevet Rælingen 78 267 700 52 507 920 273 065 602 139 205 347 11 137 747 

Innbetalt 75 873 623 48 372 674 272 613 783 138 861 816 10 341 051 

Mål i kroner 77 250 220 48 884 874 272 792 536 138 787 731 10 970 681 

Kr igjen til målet 1 376 597 512 200 178 753 -74 085 629 630 

Aktiv restanse 2 209 075 4 134 813 382 798 309 743 52 030 

Utskrevet Skedsmo 237 201 454 163 646 815 3 871 589 594 1 590 658 606 128 463 249 

Innbetalt 229 598 565 149 417 819 3 868 265 328 1 585 738 390 125 417 706 

Mål i kroner 234 117 835 152 355 185 3 867 718 004 1 585 886 630 126 536 300 

Kr igjen til målet 4 519 270 2 937 366 -547 324 148 240 1 118 594 

Aktiv restanse 7 307 178 13 356 793 1 087 205 1 520 595 1 321 855 

Utskrevet Sørum 96 733 222 50 551 553 530 908 716 279 266 796 48 948 026 

Innbetalt 94 734 559 48 063 244 529 769 509 278 345 994 47 111 530 

Mål i kroner 95 475 690 47 063 496 530 377 807 278 428 996 48 213 806 

Kr igjen til målet 741 131 -999 748 608 298 83 002 1 102 276 

Aktiv restanse 1 971 663 2 268 487 728 777 548 425 52 324 

Utskrevet Nittedal 118 210 597 73 036 852 1 088 348 717 548 534 942 34 666 937 

Innbetalt 115 850 745 68 499 185 1 087 968 453 547 881 632 33 988 480 

Mål i kroner 116 673 859 67 997 309 1 087 260 368 546 889 337 34 146 933 

Kr igjen til målet 823 114 -501 876 -708 085 -992 295 158 453 

Aktiv restanse 2 359 805 4 134 813 332 698 219 216 108 165 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

2.12.14 51/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 

dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 

kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 

det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

Romerike 

Revisjon IKS 


2.12.14 53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015

med de endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til

orientering.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling 



2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 

kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 

Rådmannen Legges frem for 

kontrollutvalget 

17. mars.



27.1.15 1/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 

kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 

for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 

Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 

NRV vedrørende vannforsyning. 

Innkalling sendt 

til daglig leder 

23.02. 



27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 

vedrørende habilitetsvurdering. 

1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av

habilitetsspørsmål til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende

innstilling:

 Kommunestyret tar saken til etterretning.

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret  

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 18.3, 

sak 18/15. 



27.1.15 3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport

for 2014 til orientering.

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 18.3, 

sak 22/15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


27.1.15 6/2015 Eventuelt. 


2.2.15 

ext. ord. 

7/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et

forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS.

Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar

sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske

undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad

Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning

av byggeplan for kryss og vei og mangelfull

kontraktsoppfølging med entreprenøren.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en

prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015.

Romerike 

Revisjon IKS 

Prosjektplan 

behandles i KU 

møte den 5. mai. 



17.3.15 8/2015 Orientering ved daglig leder i 

Sørum kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin 

redegjørelse til etterretning. 


17.3.15 9/2015 Orientering ved styreleder i 

Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF. 

Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 

kommunelovens § 31 nr. 3. 

Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum 

Kommunale Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. 

Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 

Følges opp på et 

senere tidspunkt. 


17.3.15 10/2015 Korrigering av tidligere notat – 

Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF leie av 

lokaler. 

1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en

egen kontrakt mellom foretaket og utleier om

ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar utvalget

korrigering av tidligere notat fra revisjonen til

etterretning.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente

underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i henhold

ROKUS 

innhenter i 

henholdt til 

punkt 2. 

Legges frem for 

kontrollutvalget i 

juni møtet 2015. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

til tilleggsavtalen. 

17.3.15 11/2015 Varslingssaker 2014. Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 

kommunelovens § 31 nr. 3. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 

2014 til orientering. 



17.3.15 12/2015 Skriftlig oversikt fra 

rådmannen over kommunens 

kunstsamling. 

Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over 

kunsten de eier, men registrerer at det vil være behov for videre 

gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 



17.3.15 13/2015 Dokumentgjennomgang ved 

revisjonen vedrørende 

leieavtale Fossjordet. 

Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved 

behandlingen av saken og mangelfull dokumentasjon. 

Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne 

saken. 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering.

Sendt 19.03 for 

behandling i 

kommunestyret 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 29.4, 

sak 43/15. 



17.3.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


17.3.15 15/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


17.3.15 16/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 



5.5.15 17/2015 Prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av 

Krogstad Miljøpark AS. 

Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 

Krogstad Miljøpark AS, og ber revisjonen om å gjennomføre 

prosjektet. Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i 

ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 

Romerike 

Revisjon IKS 

Endelig 

rapporten legges 

frem for 

behandling i 

møtet den 1. 

september 2015. 



5.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets 

gjennomgang og uttalelse til 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2014 

vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 

Kommunestyret

. 

Kommunes

tyret 27.5, 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

Sørum kommunes årsregnskap 

for 2014. 

administrasjonsutvalget. sak 50/15. 

5.5.15 19/2015 Kontrollutvalgets 

gjennomgang og uttalelse til 

Sørum kommunalteknikk KF 

sitt årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 

årsregnskap 2014 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, 

og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 

administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunalteknikk KF. 

Kommunestyret Kommunes

tyret 27.5, 

sak 53/15. 



5.5.15 20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 

årsregnskapet 2014. Sørum 

kommunalteknikk KF. 

1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til

orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i

revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at

årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til

kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3.

Følges opp ved 

avleggelse av 

årsregnskapet 

2015. 



5.5.15 21/2015 Kontrollutvalgets 

gjennomgang og uttalelse til 

Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF sitt 

årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap 

KF årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget og styret i Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF.   

Kommunestyret Kommunes

tyret 27.5, 

sak 52/15. 



5.5.15 22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 

årsregnskapet 2014. Sørum 

kommunale eiendomsselskap 

KF. 

1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til

orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i

revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at

årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til

kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3.

Følges opp ved 

avleggelse av 

årsregnskapet 

2015. 



5.5.15 23/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


5.5.15 24/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


5.5.15 25/2015 Eventuelt. 


16.6.15 26/2015 Ordfører og rådmann 

orienterer om Samarbeidsrådet 

for Nedre Romerike (SNR). 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

2. Kontrollutvalget vil ta initiativ til et fellesmøte med

kontrollutvalgene i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap

Sende en 

henvendelse til 

andre KU. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

å kunne drøfte de ulike funn i revisjonsrapporten, samt de 

presseoppslag som har vært tilknyttet saken. 

16.6.15 27/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


16.6.15 28/2015 Gjennomgang av 

underlagsgrunnlag for 

ombygningskostnaden i 

Bankgården. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. Settes opp til 

behandling 2. 

sept. 



16.6.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


16.6.15 30/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


16.6.15 31/2015 Eventuelt. 


1.9.15 32/2015 

For fullstendig informasjon om alle sakene, samt sakspapirer vises det til kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på www.rokus.no 

http://www.rokus.no/
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen.

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget.

 Referatsaker.

 Eventuelt.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
27.1.15  Sak fra kommunestyret vedr. habilitetsvurdering.

 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. reservevann på Sørumsand.

 Foreløpig status på dokumentgjennomgangen vedr. «Fossjordet»

2.2.15 

Ekstraordinært møte 

 Henvendelse til kontrollutvalget fra styret i Krogstad Miljøpark og Økonomi- og

administrasjonsutvalget.

17.3.15  Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling.

 Sak om varslingsaker 2014.

 Behandle revisjonens dokumentgjennomgang vedrørende «Fossjordet».

 Notat fra revisjonen vedrørende leieavtale i Bankgården.

 Orientering fra daglig leder i Sørum kommunalteknikk (KU sak 1/2015).

 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF.

5.5.15  

16.6.15  Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i Bankgården i henhold til

tilleggsavtalen.

 Orientering ved ordfører og rådmann vedr. rapport om SNR.

 Orientering fra rådmannen vedr. barnevern-saken (opptak av samtaler) i RB artikkel.

1.9.15  Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i Bankgården i henhold til

tilleggsavtalen.

 Samtale med varaordfører i Sørum.

3.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

1.12.15  

 Initiativ til fellesmøte vedr. SNR 25.8.15.

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for 2014.

 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommuneteknikk KF sitt årsregnskap for 2014.

 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF sitt årsregnskap

for 2014.

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Prosjektplan – Krogstad Miljøpark AS.

16.6.15  

1.9.15  Behandle FR – Krogstad Miljøpark AS.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum kommune.

3.11.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Introduksjonsordning for flyktninger.

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1).

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015.

3.11.15  

1.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016.

3.11.15  

1.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
27.1.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget.

3.11.15  

1.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.
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Sak nr. Sak Møtedato 
41/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget

Saksopplysninger 
Inneværende politiske perioden er snart slutt. I den forbindelse inviterer 
sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 
erfaringer. 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 
kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 
skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 
utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 
hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 
anonymisert form. 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 
eller e-post hvis ønskelig. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Evaluering 
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Rokus 
25.8.2015 

Vedlegg til sak 41/2015



1 

Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Nedenfor følger noen spørsmål som vi ber deg svare på. Vi skal bruke informasjonen til å forbedre 

tjenestene sekretariatet leverer til kontrollutvalget, og setter pris på din deltagelse. 

1. Var du selv fornøyd med opplæringen du fikk som nyvalgt medlem i kontrollutvalget?  Har du
noen tips til opplæring av det nye kontrollutvalget?

2. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige
plandokumenter for kontrollutvalget.

Var kontrollutvalget involvert i prosessen med å 
utvikle analysen? 

Har plandokumentene vært til nytte? 

Har du noen tips til hvordan vi kan få til 
forankring av arbeidet med plandokumentene i 
utvalget? 

3. Andre plandokumenter for det daglige arbeidet er
 Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget
 Tiltaksplan

Er dette tilstrekkelig for at du skal være 
oppdatert om hvilke saker som skal behandles 
når? 
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4. Kontrollutvalget behandler mange kompliserte saker, hvor stoffmengden kan være stor.

Er du fornøyd med saksfremleggene og måten 
sakene er blitt presentert fra sekretariatet? 

Vi tar gjerne tips til hvordan vi kan utvikle dette 
videre. 

5. Er det noen av sakene du vil trekke frem som særlig interessante blant de som er blitt behandlet
i perioden?

6. Er det noen saker det neste kontrollutvalget burde ta tak i?

7. Kontrollutvalget har mange virkemidler til sin disposisjon: Orienteringer fra ordfører,
rådmannen og administrasjonen for øvrig, virksomhetsbesøk, bestille forvaltningsrevisjoner,
følge opp rapporter fra Fylkesmannen, granskning og høring.

Har kontrollutvalget «truffet» i valg av 
virkemiddel, eller er det saker som kunne vært 
løst på en annen måte?  
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8. Kontrollutvalget jobber etter en bestiller – utfører modell ved bestilling av forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroller.

Hvordan synes du bestillingsdialogen har 
fungert? 

Er leveransene i samsvar med bestillingen? 

9. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Er kommunikasjonen med kommunestyret god 
nok?  

Har kontakten med ordfører vært tilstrekkelig? 

Får sakene tilstrekkelig oppmerksomhet i 
kommunestyret? 

10. Til slutt; er du fornøyd med kontrollutvalgets innsats i perioden? Har arbeidet svart til
forventningene?



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
42/2015 Eventuelt. 1.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 3.11.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




