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Saker til behandling 

48/16 Orientering om 2. tertialrapport 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00244-12 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 48/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
2. tertialrapport 2016 med vedlegg, saksfremlegg til kommunestyret 12.10.16 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om økonomirapport pr. 2. tertial 
2016. 
 
Rapporten ble behandlet i formannskapet den 28.9. 2016 og i kommunestyret den 
12.10. 2016, se vedlegg. Økonomidirektør Erik Nafstad vil være tilstede i møtet for å 
legge frem, saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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49/16 Orientering om sykefravær  
 
Arkivsak-dok. 15/00244-11 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 49/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat om sykefravær mv. fra Rådmannen 24.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen å gi en orientering om sykefravær i kommunen, 
og hvilke tiltak som er tatt i bruk for å redusere sykefraværet. Utvalget har mottatt 
vedlagte notat som beskriver disse forholdene. 
 
Synnøve Austefjord, rådgiver på organisasjons- og personalavdelingen, vil legge 
frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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50/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på Ulovlig bruk av bygg 
 
Arkivsak-dok. 16/00102-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 50/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber om informasjon om samarbeid med skatteetaten i 
novembermøtet. 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen Vedrørende kontrollutvalgets sak KU 30/16 og spørsmålet om 
etablering av samarbeid med skatteetaten, 12.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget behandlet saken i møtet 20. juni (sak 30/16) ble det fattet følgende 
vedtak: 
 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å få informasjon om 
etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten. 
 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte tilbakemelding, hvor det fremgår at Det er avtalt et 
møte mellom Byggesak og Skatteetaten siste uke i oktober (uke 43). Møtet tar sikte 
på å avklare om det er aktuelt med et samarbeid, hvilket omfang, samarbeidsform, 
mm 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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51/16 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt i Skedsmo kommune - 
prosjektplan 
 
Arkivsak-dok. 16/00034-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 51/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i Skedsmo kommune i 
henhold til prosjektplanen. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 650 
timer. Rapporten leveres 10. mars 2017. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan Eiendomsskatt Skedsmo kommune, Romerike revisjon 10.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget besluttet å bestille en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt i møtet 
20.6.2016 (sak 31/16), og ba revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet.  
 
Revisjonen foreslår følgende hovedproblemstillinger: 
 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 

eiendomskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendommer? 
3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens 

retningslinjer for klagesaksbehandling? 
 
Det er redegjort for revisjonskriterier og metode i prosjektplanen som er vedlagt 
saken.  
 
Revisor tar sikte på å levere rapporten 10.3.2017, og har beregnet å bruke 650 timer 
på prosjektet.  
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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52/16 Henvendelse til kontrollutvalget  
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 
 

Arkivsak-dok. 16/00029-13 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 52/16 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen 
 
Arkivsak-dok. 16/00076-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 53/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen for fremtiden utforme rapporten slik at det fremgår 
hvilke kommuner funnene dreier seg om.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende en utskrift av behandlingen til selskapet. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar til at 
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 

 
Vedlegg:  
Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen, RRi oktober 2016 

 
Saksframstilling: 
Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av Plan for selskapskontroll 2014-
2016 som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Kontrollen tar sikte på å 
undersøke om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Det er etablert to 
problemstillinger for kontrollen: 
 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 
evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring? 

 
En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i vedlagte rapport. 
 
Det er verdt å merke seg at Skedsmo kommune ikke har formaliserte rutiner for 
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i 
eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et 
senere tidspunkt. 
 
Når det gjelder problemstilling b., er det flere interessante funn: 

 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres 
kommune ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter 
eller ikke kjenner til dette. 

 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert 
kriterier for og sammensetning av styret. 
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 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 
5 av 11 eierrepresentanter var kjent med dette. 

 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en 
evaluering av styret. 

 
Romerike revisjon oppsummerer at eierne har etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet. Funnene indikerer imidlertid at representantskaps-
medlemmene på noen sentrale områder mangler kunnskap om helt sentrale 
elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan innebære en reell svekkelse i 
kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet i eierorganet. 
 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS 
anbefalinger for god eierstyring: 

 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på 
obligatorisk opplæring av folkevalgte. 

 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne. 
 
Rapporten inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilke kommuner de 
representantene som ikke har fått obligatorisk opplæring representerer. Det er derfor 
vanskelig å be kommunestyret i Skedsmo om å følge opp disse funnene. 
Sekretariatet anbefaler at rapporter i fremtiden skrives slik at det fremgår hvilke 
kommuner funnene gjelder for.  
 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget sender en utskrift av behandlingen 
til selskapet. 
 

Vedlegg til sak 
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54/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2020 
 
Arkivsak-dok. 16/00043-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 54/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 2020 
vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 
2020. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget startet arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene 
i møtet 20.6.2016 (sak 33/16). Saken ble også drøftet i møtet 5.9.2016 (sak 40/16). 
 
Basert på dette vil kontrollutvalget foreta selskapskontroll i: 

 Romerike krisesenter IKS 

 Strandveien 1 AS og NRV AS 

 Norasondegruppen AS 
 
I tillegg vi utvalget foreta eierskapskontroller i  

 Lillestrøm parkering AS med datterselskaper 

 Romerike revisjon IKS 

 Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
 
I tillegg er det aktuelt å bestille en kontroll av Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning.  
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt et felles møte for å drøfte innretning og samordning av selskapskontrollene. 
Lederne var enige om at de største kommunene tar ansvaret for kontroll i de største 
selskapene, og at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler 
rapportene. På denne måten deles resultatene.  
 
Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes prioriterte 
kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil bli 
bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette. 
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Plan for selskapskontroll er utarbeidet med tanke på kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør 
revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de 
vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold 
tilsier det. 
 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Skedsmo lager overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
 
På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen er som sagt basert på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for 
selskapet 
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• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 
gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og 
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell 
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges 
frem som et vedlegg til plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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55/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike revisjon  
 
Arkivsak-dok. 16/00084-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 55/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Skedsmo, fra Romerike revisjon. 

 
Saksframstilling: 
Romerike revisjon IKS (RRi) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2015/2016.  
Revisjonsåret går fra og med 1. juni 2015 til og med 31. mai 2016, rapporten til 
kontrollutvalget gjelder samme tidsperiode. 
 
Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Skedsmo var 
timeforbruket 3015. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 3050 timer.  
 
Oppgave Forbruk 

2014/15 
Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/2017  

Regnskapsrevisjon  1 725 1 700  1 627  1 600  

Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

   986 1 100     998  1 100  

Selskapskontroll      76    112     150     150  

Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyret og 
kommuneadministrasjonen 

  160 
 
 

   200    240    200 

Totalt Skedsmo 2 947 3 112 3 015 3050 

 
RRi leverer en ekstern varslingstjeneste til Skedsmo kommune. For 2015/2016 er det 
ikke redegjort for hvor mye tid som er benyttet til å undersøke varslingssaker og 
uregelmessighetssaker. Dette er ikke undersøkelser som kontrollutvalget har bestilt, 
men det kan være av interesse for utvalget å få informasjon om ressursbruken.  
 
Revisjonen vil legge frem rapporten i møtet.  
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56/16 Orientering fra revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 16/00032-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 56/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
I økonomiplan 2017 – 20120 varsler RRi omstilling og effektivisering av avdeling for 
regnskapsrevisjon. Formålet med arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som 
vil medføre en mer treffsikker og effektiv revisjon. Dette krever både 
kompetansehevende tiltak og utvikling av gode verktøy. Kontrollutvalget vil få en 
orientering om dette omstillingsarbeidet. 
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57/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 57/16 

 
 

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

1. Saker til oppfølging 
2. Saker til behandling 
3. Skatteinngang august og september 2016 

 

Vedlegg til sak 
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58/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-16 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 58/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Ingen saker er meldt. 
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Arkivsak-dok. 15/00244-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM 2. TERTIALRAPPORT 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
2. tertialrapport 2016 med vedlegg, saksfremlegg til kommunestyret 12.10.16 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om økonomirapport pr. 2. tertial 
2016. 
 
Rapporten ble behandlet i formannskapet den 28.9. 2016 og i kommunestyret den 
12.10. 2016, se vedlegg. Økonomidirektør Erik Nafstad vil være tilstede i møtet for å 
legge frem, saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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SAKSFRAMLEGG 
SKEDSMO KOMMUNE 

 

 
 
 
Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 

2016/3453 194805/2016 Ragnhild Pedersen 

 
  
 

2. tertialrapport 2016 
 
Saksgang 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

2. tertialrapport 2016 tas til orientering.  
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1.1 Bakgrunn 

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av analyse av regnskapstallene pr. 31.08.16 og rapporter fra 

sektorene.  

 

1.2 Vedlegg 

Vedlegg 1: Målskjema for hver sektor – årsmål 2016 - status pr. august 2016.  

Vedlegg 2: Oppfølging av kommunestyrevedtak  – status pr. august 2016. 

Vedlegg 3: Investeringsoversikt – status pr. august 2016.   

Vedlegg 4: Investeringsoversikt – teknisk sektor - status pr. august 2016.   

 

2. Totaler økonomi 
(minus er merutgift/mindreinntekt)  

 

 Økonomi   Rådmann       201608 

  

Rapporteringstre   

Sektorenes 
vurdering 
avvik (kr) 

Avvik 
hittil i år 

(kr) 

Års- 
budsjett 

Forventet 
årssavvik 

i % 

 
Rådmannens 

vurdering  

1 Sentraladministrasjon   0 11 618 264 474 0,00 % 0 

2 Utdanningssektoren   0 25 596 969 482 0,00 % 0 

3 Helse- og sosialsektoren   -10 100 -7 871 1 003 693 0,00 % -10 100 

5 Kultursektoren   0 2 576 116 442 0,00 % 0 

6 Teknisk sektor   -1 500 20 017 78 888 0,00 % -1 500 

9 Felles inntekter/utgifter   0 -187 -2 432979 0,00 % 0 

    SUM -11 600 51 749 0   -11 600 

 

SKEDSMO KOMMUNE - MÅNEDSRAPPORT  AGGREGERT, PERIODE  201608       

Hele kommunen   Hittil i år   Årsbudsjett   

Tall i 1000 kroner 

  

Bud aug16 
Regn 
aug16 

Avvik i 
kr Avvik  i 

%   
Årsbud 

2016 

Forbruk  
i % pr 
aug16 

Forventet 
årsavvik 

Prognose 
2016 

             

Lønnsutgifter   1 433 117 1 442 996 -9 879 -0,69 %   2 256 549 63,95 % -10 400 2 266 949 

Driftsutgifter   902 371 887 548 14 823 1,64 %   1 639 330 54,14 % -15 150 1 654 480 

Driftsinntekter   -2 439 136 -2 485 941 46 805 -1,92 %   -3 895 877 63,81 % 13 950 -3 909 827 

             

Sum totalt, drift   -103 648 -155 397 51 749 -50 %   0   -11 600 -11 600 

           

Sum inv (brutto)     238 142       683 920 35 % 0 683 920 

 

Kommentar til regnskap:  

Helse- og sosialsektoren melder om et merforbruk på 10,1 mill. kroner, teknisk sektor melder om 

merforbruk på 1,5 mill. kroner. De øvrige sektorene melder balanse. På felleskapitlet vil vi få 

noe overskudd på renteinntekter og muligens også på rammetilskuddet.    

 

Regnskapet viser 46,8 mill. kroner i merinntekter mot periodisert budsjett pr. august. Dette består 

av en rekke inntektsposter med både mer-/ og mindreinntekter. De største avvikene er på postene 

for refusjon sykepenger og statstilskudd. Posten for sykepenger/foreldrepenger viser 26 mill. 

kroner i merinntekter, samtidig som vi har samme beløp i overforbruk på vikarlønn. Posten for 

statstilskudd viser 42 mill. kroner i merinntekter pr. august (16 mill. kroner i utdanningssektoren 

og 26 mill. kroner i helse- og sosialsektoren). I utdanningssektoren er avviket forklart med feil 

periodisering, mens det i helse- og sosialsektoren er en kombinasjon av feil periodisering og 

reelle merinntekter.  
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Det totale investeringsbudsjettet i 2016 er på 683,9 mill. kroner. Av dette er 374 mill. kroner 

overført fra 2015. Pr. august 2016 er det brukt 238,1 mill. kroner. I pkt. 5 i denne rapporten blir 

investeringsprosjektene kommentert, og det er også en fullstendig oversikt over alle 

investeringsprosjektene i vedlegg 3, og en utvidet rapport over investeringene i teknisk sektor i 

vedlegg 4. 

 

Sykefravær samlet for kommunen: Samlet sykefravær for kommunen 2. kvartal 2016 var 

7,4%.  Sykefraværet i samme periode i fjor var 7,9 %. Totalt sykefravær for 2015 var på 7,8%.   

 

3. Sammendrag av sektorkommentarene 

 

Økonomi: 

Sentraladministrasjonen melder balanse.   

Utdanningssektoren melder balanse.      

Helse- og sosialsektoren melder om 10,1 mill. kroner i merforbruk.     

Kultursektoren melder balanse.  

Teknisk sektor melder 1,5 mill. kroner i merforbruk.  

Felleskapitlet:  Melder balanse foreløpig på felleskapitlet.   

 

4. Gjennomgang av hver sektor 

 

4.1 Sentraladministrasjon 

Regnskapet viser et positivt avvik på 11,6 mill. kroner mot periodisert budsjett pr. august for 

hele sektoren, hovedsakelig er dette på eiendomsavdelingen. Det meldes balanse ved årets slutt. 

Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 

 

Politisk ledelse: Negativt avvik 3,7 mill. kroner pr. august. Dette skyldes feil periodisering av 

politiske godtgjørelser. Vil jevnes ut over året. 

 

Adm ledelse (rådmannen): Ingen avvik pr. august. Ingenting å bemerke. 

 

Økonomiavdelingen: Positivt avvik 2,1 mill. kroner pr. august. Dette skyldes i hovedsak 

stillinger i regnskapsseksjonen og skatteseksjonen som foreløpig er ubesatt.  

 

PN – avd (plan og næring): Positivt avvik 0,5 mill. kroner pr. august. Hovedsakelig skyldes 

avviket at budsjettet for tiltaksmidler og kontingenter er periodisert feil. Det er noe merforbruk 

på lønn fordi sykevikar er satt inn for plan- og næringssjefen.  

 

Org- og personalavdeling: Negativt avvik 4,4 mill. kroner pr. august. Skyldes periodisering.  

Ingenting å bemerke. 

 

Eiendom: Positivt avvik 17,4 mill. kroner pr. august. Dette skyldes noe avvik på lønnsbudsjettet 

som skyldes flere ubesatte stillinger, disse er nå besatt, og mindreutgifter på drift som skyldes at 

arbeid på vedlikeholdsprosjekter ikke er igangsatt.  

 

Eksterne tjenester: Ingen avvik pr. august.  Ingenting å bemerke. 

 

Revisjon: Negativt avvik 0,3 mill. kroner pr. august. Dette skyldes at tilskudd til revisjon er 

budsjettert månedlig, men utbetales 4 ganger pr. år. 
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Årsmål: 

Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens årsmål og 

status er presentert.   

 

Sykefravær: 

Sykefraværet for 2. kvartal ligger på 5,8%.  Samme periode i fjor var sykefraværet 6,1 %.  

Avdelingene følger opp med tiltak og individuelle planer for hver enkelt ansatt i samarbeid med 

aktuelle parter.  

 

 

4.2 Utdanningssektoren:  

Regnskapet viser et positivt avvik på 25,6 mill. kroner mot periodisert budsjett pr. august. 

Avvikene skyldes i all hovedsak periodisering av budsjettet. Status for sektoren pr. august er i all 

hovedsak uendret fra forrige rapport. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert 

programområde: 

 

Administrasjon utdanningssektoren: Positivt avvik 2,6 mill. kroner pr. august.  Dette skyldes i 

hovedsak fellesmidler som ennå ikke er fordelt ut på avdelingene. For øvrig ingenting å 

bemerke. 

 

Pedagogisk støtteapparat: Positivt avvik 0,7 mill. kroner pr. august. Størstedelen av avviket 

skyldes at et statlig tilskudd til kompetanseheving i barnehagesektoren (0,4 mill. kroner) er 

inntektsført her. For øvrig ingenting å bemerke. 

 

Barnehager kommunale:  

Positivt avvik på 0,6 mill. kroner pr. august. Foreldrebetalingen ligger fortsatt ca. kr. 200.000,- 

under budsjett pr. mnd, men fordi lønnskostnadene også er lavere enn budsjettert var 

totalbudsjettet i balanse ved siste rapportering pr juli .  

Som nevnt i tidligere rapporter, måtte sektoren opprette flere nye barnehageplasser fra august 

grunnet den sterke veksten i antall søkere. Dette vil høsten 2016 finansieres innenfor sektorens 

egne budsjettrammer.  

 Bråtejordet barnehage har økt fra 99 barn til 128 barn. Økningen består av 19 barn under 

3 år og 10 barn over 3 år. Beregnet kostnad høsten 2016: ca. 1,6 millioner kroner. 

 Ved Strømmen barnehage ble det fra høsten 2016 opprettet en egen avdeling for barn 

med autismespektervansker. Ved å ta i bruk paviljongene til gamle Stalsberg barnehage, 

kunne Strømmen likevel opprette/bibeholde en avdeling med 9 små barn. Beregnet 

kostnad høsten 2016: ca. 0,97 millioner kroner 

 Riisløkka barnehage har høsten 2016 økt med 25 barn under 3 år og 21 barn over 3 år 

utover det som lå til grunn for budsjettet. 4 av disse plassene står imidlertid ledige p.t. 

grunnet manglende etterspørsel, men de forventes å fylles opp utover høsten. Barnehagen 

har mulighet til å ta inn ytterligere 10 barn (8 små, 2 store) i tillegg dersom det er behov 

for dette. Dette må vi følge opp gjennom høsten. Beregnet kostnad (full dekning) høsten 

2016: 2,5 millioner kroner.  

 

Samlet merkostnad høsten 2016 for disse barnehagene utgjør drøye 5 millioner kroner. Ettersom 

Riisløkka barnehage ikke har ansatt personalet til flere barn enn de faktisk har i barnehagen i 

dag, er det forventet at programområdet må få tilført ca. 4,5 millioner kroner for å gå i balanse. 

Dette vil kunne dekkes av en feilbudsjettering på programområde grunnskole. 

I skrivende stund har barnehagene kun meldt inn 5 ledige barnehageplasser i Skedsmo kommune 

– 4 i Kjeller distrikt (småbarnsplasser) og 1 på Skedsmokorset (1 stor). Som nevnt over, vi har 

mulighet til å opprette noen flere barnehageplasser i Riisløkka dersom det kommer flere søkere. 
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Private barnehager:  

Positivt avvik 7,9 mill. kroner pr. august. Avvikene skyldes i hovedsak periodisering av 

budsjettet. Endelig vedtak om kommunalt driftstilskudd til ordinære private barnehager viser en 

utgift som er 2,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Disse midlene vil brukes ved oppretting av 

nye plasser i de kommunale barnehagene. Når det gjelder refusjoner mellom kommunene for 

barn med plass i barnehage i andre kommuner enn hjemkommunen, kan det se ut til at inntekten 

kan bli ca. 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Her kan det skje store endringer gjennom 

høsthalvåret.    

 

Grunnskolen:  

Positivt avvik 11,8 mill. kroner pr. august. Avviket skyldes både en budsjetteringsfeil på 8,5 

mill. kroner og periodisering. I tillegg er statlige øremerkede tilskuddsmidler knyttet til ulike 

prosjekter ført her, disse vil etter hvert ha en tilsvarende utgiftspost. Skolene har per september 

meldt inn et elevtall på 6712 elever. Sammenlignet med GSI-rapporteringen pr. 1. oktober 2015 

utgjør dette en vekst på 105 elever. Sektorens rammer er i utgangspunktet kompensert for en 

elevtallsvekst på 50 elever, men på grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen ble skolene ikke 

kompensert for elevtallsveksten. Dette utgjør en underfinansiering på 8,1 millioner kroner.  Dette 

kommer i tillegg til kuttet i rammetimetallet fra 1. august 2016 på 3 stillinger. Sistnevnte kutt 

utgjorde opprinnelig 5 stillinger, men er blitt noe redusert grunnet feilbudsjettering på 8,5 mill. 

kroner. Videre ble ikke skolene i budsjettsammenheng tilført ressurser ved innføringen av en 

ekstra time naturfag høsten 2016.  

 

Av budsjetteringsfeilen på 8,5 mill. kroner blir 4 millioner kroner benyttet til å styrke 

programområdet grunnskole:   

 Redusert kutt i rammetimetallet: 1,3 millioner kroner 

 Økt tildeling til skolene for barn med spesielle behov: 2,5 millioner kroner 

 Redusere bruk av fond (som skulle finansiere helårseffekt): 0,2 millioner kroner. 

 
SFO:  

Positivt avvik 0,9 mill. kroner pr. august. Budsjettet er under kontroll. 

 

Spesial- og sosialpedagogiske tiltak:  

Negativt avvik 0,8 mill. kroner pr. august. Budsjettet er under kontroll. 

 

Musikkskolen:  

Positivt avvik 0,2 mill. kroner pr. august.  Budsjettet er under kontroll. 

 

Voksenopplæring:  

Positivt avvik 2,8 mill. kroner pr. august.  Dette skyldes at per capita tilskuddet fra staten kom 

allerede i april. Tidligere har denne inntekten ikke kommet før i oktober. Budsjettet er under 

kontroll.  

 

Årsmål: 

Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens årsmål og 

status er presentert.   

 

Sykefravær:  

Sykefraværet 1. kvartal 2016 i sektoren er 6,6%. På samme tid i fjor var fraværet 7,4%.  

Reduksjon i sykefravær er prioritert høyt. (Se en detaljert gjennomgang av sykefraværstallene i 

målskjema for utdanningssektoren).                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                  

For å nå målet om samlet sykefravær på 7,4 prosent i 2016,  er sektoren i rute.  
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4.3 Helse- og sosialsektoren: 

Regnskapet viser et negativt avvik på 7,8 mill. kroner pr. august. Sektoren melder om et beregnet 

merforbruk på 10,1 mill. kroner på årsbasis, det vil si at prognosen over merforbruk er økt med 

2,75 mill. kroner fra forrige rapportering.   

 

Kommentarer til sektorens inntektsside  

I tillegg til betydelige merinntekter på «Tilskudd til ressurskrevende brukere» og 

«Integreringstilskudd», er de største merinntektene forøvrig refusjonsinntekter fra syke- og 

svangerskapsfravær samt øremerket tilskudd til kapasitetsoppbygging av kommunalt rusarbeid i 

kommunene.  

 

Når det gjelder syke- og svangerskapsrefusjoner er status ved utgangen av august at det er 

inntektsført merinntekter på 22,5 mill. kroner, mens det er bokført merutgifter til innleie for 

sykefravær med refusjon samt innleie for svangerskapsvikariat tilsvarende 21,2 mill. kroner.  

 

Kommunene kan hvert år søke om øremerket tilskudd til kapasitetsoppbygging innenfor 

kommunalt rusarbeid. For 2016 er det inntektsført 6,4 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med 

dette beløpet, hovedsakelig fordi tilskuddets størrelse har vært vurdert som svært usikkert fra år 

til år (noe tidligere års tilskuddsnivå viser). Midlene benyttes til ny kapasitetsoppbygging i 

rustjenesten. Eventuelt ubrukte midler må tilbakebetales staten, alternativt settes midlene på fond 

med en tilsvarende reduksjon i neste års tilskudd. 

  

Nedenfor følger en gjennomgang av hvert enkelt programområde: 

 

Sektorkontoret og Stab, helse- og sosialsektoren:  

Regnskapet pr. august viser en merutgift på 17,6 mill. kroner. Avviket er på posten for 

flyktningetilskudd, som er feilperiodisert. Avdelingen har de siste månedene meldt om 

merutgifter - men også vesentlige merinntekter/besparelser. Merutgiftene var i hovedsak knyttet 

til konsulentarbeid i forbindelse med omorganisering og effektivisering av flere av helse- og 

omsorgstjenestene. Den viktigste forklaringen til merinntektene var mottak av vesentlig flere 

flyktninger enn lagt til grunn i budsjett. Dette som følge av flere sekundærbosettinger og 

familiegjenforeninger enn forutsatt, samt avtale om ekstrabosetting av flyktninger. Samlet sett 

rapporterte avdelingen om en besparelse på 10 mill. kroner i rapporten for juli. 

 

Utover i 2016 har det vært betydelig lavere tilstrømning av flyktninger til Norge og følgelig 

færre personer i mottak med oppholdstillatelse som er klare for utsøking i kommunene. I tillegg 

skyldes lavere utsøking til kommunene at UDI i lengre tid har prioritert å saksbehandle 

avslagssaker for opphold i Norge. Det betyr færre personer til bosetting i kommunene enn 

opprinnelig forutsatt - også for Skedsmo -, både i forhold til budsjett og i forhold til estimatene i 

forrige rapport. Dette kombinert med et for optimistisk estimat i prognosen for juli tilsier at den 

samlede inntekten for integreringstilskudd må nedjusteres med ca 3 mill. kroner, fra ca 8 mill. 

kroner meldt i juli-rapporten ned til ca. 5 mill. kroner nå pr. august.  Prognosen for 

sektorkontoret vil etter dette være en merinntekt/besparelse på 6,9 mill. kroner. Det gjøres 

oppmerksom på at prognose for integreringstilskudd fremover fortsatt vil være beheftet med 

usikkerhet. 

 

Tjenestekontoret:  

Regnskapet pr. august viser en besparelse på 0,5 mill. kroner. Tjenestekontoret meldte sist om en 

samlet besparelse på 4,5 mill. kroner på årsbasis, og denne prognose opprettholdes. I dette tallet 

lå både vesentlige merutgifter, men også vesentlige merinntekter/besparelser. Merutgiftene 

skyldes i hovedsak: 

 Merutgifter til kjøp av sykehjemsplasser eksternt  
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 Merutgifter til utskrivningsklare pasienter 

 Merutgifter til «brukerstyrt personlig assistent», BPA 

 

Besparelsene kom i hovedsak fra avlastningstjenester og kjøp av tjenester til enkeltbrukere, 

merinntekter fra vederlagsbetaling i sykehjemmene, og merinntekter fra tilskuddsordningen for 

ressurskrevende brukere (denne merinntekten alene er beregnet til 11,0 mill. kroner). 

 

Sentralkjøkkenet: 

Regnskapet pr. august viser en merutgift på 2,1 mill. kroner. Tidligere skisserte prognose for 

merutgifter på 0,25 mill. kroner på årsbasis må justeres opp til 0,4 mill. kroner når tallene for 

august legges til grunn. 

 

Lindrende enhet:  

Regnskapet pr. august viser en merutgift på 0,7 mill. kroner. Avdelingen melder om balanse på 

årsbasis, samme som tidligere. 

 

Avdeling for psykisk helse- og rus: 

Regnskapet pr. august viser en besparelse på 8,3 mill. kroner. Størstedelen av avviket 5,3 mill. 

kroner er på posten for statstilskudd pga tilskuddet til kommunalt rusarbeid som ikke ligger inne 

i budsjettet.  Avdelingen meldte sist måned om besparelse tilsvarende 0,7 mill. kroner på 

årsbasis, denne prognosen opprettholdes. Dette skyldes vakans i stillinger samt at husleie for 1. 

kvartal 2016 ved en feil ble belastet 2015-regnskapet.  

 

Avdeling for hjemmetjenester: 

Regnskapet pr. august viser en besparelse på 1,8 mill. kroner. Avdelingen har tidligere meldt om 

2,0 mill. kroner i merforbruk på årsbasis, og denne prognosen opprettholdes. Merutgiftene er 

knyttet til merforbruk i avlastningsboligene på LIBOS, i avdeling Kjeller og i forhold til 

smitteproblematikk. Avdelingen vil påvirkes i betydelig grad av det omstillingsarbeidet som 

pågår i sektoren, og de konsekvenser dette vil ha for hjemmetjenesten vil en komme tilbake til 

når endringene er iverksatt. 

 

Avdeling for sykehjemstjenester: 

Regnskapet pr. august viser en besparelse på 3,5 mill. kroner. Avdelingen har tidligere meldt om 

merutgifter på ca 3 mill. kroner på årsbasis knyttet til utfordringer rundt smitte, samt behov for 

ekstra innleie av personal knyttet til demensproblematikk. Prognosen opprettholdes. 

Omstillingsarbeidet vil komme til å påvirke også denne tjenesten i betydelig grad utover året, og 

de konsekvenser dette vil ha for sykehjemstjenesten vil en komme tilbake til når endringene er 

iverksatt. 

 

Avdeling for akuttmedisinske tjenester: 

Regnskapet pr. august viser merutgifter på 7,7 mill. kroner. Avviket er på posten for refusjon fra 

andre kommuner som er periodisert likt pr. mnd, men der refusjonskrav sendes ut 2 ganger pr. år. 

Avdelingen har tidligere meldt balanse på årsbasis, og opprettholder denne prognosen. Det er litt 

usikkerhet knyttet til om endringer i forhold til opprettelse av legebil, samt om utrykningsansvar 

for kommunene vil gi merutgifter. 

 

Avdeling for miljøarbeidtjenester:  

Regnskapet pr. august viser merutgifter på 7,6 mill. kroner. Avdelingen har tidligere meldt 9,8 

mill. kroner i merutgifter på årsbasis, og denne prognosen opprettholdes. Merutgiftene skyldes 3 

flere tvangsvedtak, noe som resulterer i økt innleie av bemanning, samt at det har vært,- og er 

utfordringer på Utsikten der det har vært nødvendig å øke bemanningen betydelig.  Av 

merutgiftene på Utsikten vil det også foreligge vesentlige merinntekter fra tilskuddsordningen 
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for ressurskrevende brukere, slik at netto merutgifter er betydelig lavere enn skisserte 9,8 mill. 

kroner. 

 

Helseavdelingen: 

Regnskapet pr. august viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Avdelingen meldte sist måned om 

merutgifter på 0,5 mill. kroner på årsbasis, og denne prognosen opprettholdes. Merutgiftene 

skyldes at avdelingen i en del tilfeller har behov for tolk, blant annet knyttet til 

legekonsultasjoner mellom fastlege og pasient og til asylanter i desentralt mottak i Skedsmo som 

har behov for tjenester. Utgiftene til formålet er høyere enn budsjettert. Videre har satsen for 

driftstilskudd til fastlegene fra 1/7-16 økt mer enn det som er tatt høyde for i budsjett.  

 

Avdeling for barn og familier:  

Regnskapet pr. august viser et besparelse på 6,9 mill. kroner. Avviket skyldes feilperiodisering 

av tilskudd fra stat og fylke. Det ble i siste rapport meldt om merutgifter på 7 mill. kroner på 

årsbasis. Merutgiftene var i hovedsak begrunnet i flere plasseringer i barnevernet enn budsjettert. 

Prognosen pr. august må økes med 2 mill. kroner til 9 mill. kroner. Årsaken er 2-delt. 1 mill. 

kroner skyldes at avdelingen gir tiltak til flere familier enn forutsatt i siste rapport. Fra februar til 

i dag har antall hjelpetiltak i barnevernet økt fra 244 til 276. De sakene som har økt har ofte vært 

de mest krevende, samtidig som Barne- og ungdomsbasen ikke har hatt kapasitet til å ta unna alle 

sakene. Dette har medført behov for å kjøpe tiltak i markedet og forklarer økningen i utgifter til 

hjelpetiltak. Samtidig har det kommet til en ny bruker på Asak, hvor behovet tilsier at man må gå 

utover budsjettert bemanning for å dekke behovet hos brukeren. 

 

NAV-Skedsmo: 

Regnskapet pr. august viser en besparelse på 9 mill. kroner. NAV meldte i siste rapport om 

besparelser på 3 mill. kroner på årsbasis knyttet til utbetalinger av Kvalifiseringsstønad. 

Budsjettet sett opp mot regnskapsført stønad, kombinert med prognose for resterende del av året, 

tilsier at prognosen for besparelser innenfor kvalifiseringsstønadsområdet kan økes fra 3 til 4 

mill. kroner, som også utgjør avdelingens totalprognose.  

 

Flyktningavdelingen: 

Regnskapet pr. august viser merutgifter på 1,2 mill. kroner. Avdelingen meldte sist om 

merutgifter på 3 mill. kroner på årsbasis. Årsaken var merutgifter til sosialhjelp, etableringsstøtte 

og introduksjonsstønad knyttet til mottak av flere flyktninger enn budsjettert, særlig 

familiegjenforente og sekundærbosatte. 

 

Økningen innenfor introduksjonsstønadsområdet vurderes å bli mindre enn tidligere antatt, og 

sammen med bedret utvikling for blant annet utbetaling av sosialhjelp, kan prognosen for 

merforbruk reduseres ned til 1,5 mill. kroner. Merutgiftene må som tidligere ses i sammenheng 

med de merinntekter fra integreringstilskudd som inntektsføres på sektorkontoret.  

 

Oppsummering 

Sektoren melder et underskudd på 10,1 mill. kroner på årsbasis. Dette er en økning på 2,75 mill. 

kroner fra forrige rapport.  

 

Årsmål: 

Sektoren er i rute når det gjelder årsmålene. Det vises til vedlegg 1, der sektorens årsmål og 

status er presentert.   

 

 

 

Sykefravær: 
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Sykefraværet for 1. kvartal ligger på 9%. På samme tid i fjor var sykefraværet 9,5%. Sektoren 

har stort fokus på sykefravær, samt se på tiltak for å redusere sykefraværet mest mulig. 

 

 

4.5 Sektor for kultur- og kirkeformål 

Sektoren har et regnskapsmessig positivt avvik på 2,5 mill. kroner pr. august.   Sektoren melder 

balanse på årsbasis.  

 

Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert programområde: 

 

Administrasjon kultur: Ingen avvik pr. august.  Ingenting å bemerke. 

 

Bibliotek:  

Positivt avvik 0,9 mill. kroner pr. august.  Skyldes i hovedsak at bok – og medieinnkjøp foretas i 

størst grad om høsten. Videre har biblioteket fått tilskudd fra fylkeskommunen til arenautvikling, 

men prosjektet er ikke startet opp pr. august. 

 

Kulturvern: Ingen avvik pr. august.   Ingenting å bemerke 

 

Allmenn kultur: Positivt avvik 0,5 mill. kroner pr. august. Sesongvariasjoner.  Ingenting å 

bemerke. 

 

Park- og idrett: Negativt avvik 0,3 mill. kroner pr. august.  Inntektene på Nebbursvollen er kr. 

900.000,- lavere enn budsjettert. Det er også noe mindre leieinntekter på Skedsmohallen, ca. kr. 

200.000,-.  For øvrig er det noe høyt strømforbruk på de største idrettsanleggene. Selv om 

strømprisen er lavere enn tidligere, så utgjør merutgiftene ca. kr. 150.000,-.  Merinntekter på 

krematoriet og festeavgifter på gravlundene gjør at avdelingen vil kunne dekke inn en god del av 

mindreinntektene/merutgiftene, men det er noe usikkert om hele inntektssvikten på 

Nebbursvollen kan dekkes inn. 

 

Fritids- og ungdomsavdeling: Ingen avvik pr. august. Ingenting å bemerke.  

 

Kommunal kirkeforvaltning: Positivt avvik 1,2 mill. kroner pr. august.  Skyldes i hovedsak 

periodisering av festeavgiftsinntekter. Også noe høyere sykelønnsrefusjon.  

 

Årsmål: 

Sektoren er stort sett i rute når det gjelder årsmålene. Selvbetjening og meråpent bibliotek med 

utlåns- og innleveringsautomater vil ikke bli ferdig før sommeren 2017 Det vises til vedlegg 1, 

der sektorens årsmål og status er presentert.   

 

Sykefravær: 

Kultursektoren hadde et sykefravær på 6,1 % i 1. kvartal, i samme periode i fjor var sykefraværet 

3,0%.  Sektoren har tett oppfølging av sykmeldte. 

 

 

4.6 Teknisk sektor 

Regnskapet viser positivt avvik på 20,0 mill. kroner pr. august 2016. Sektoren melder et 

merforbruk på 1,5 mill. kroner ved årets slutt, men vil legge fram egen sak om dekning av 

merutgifter på eiendomsskattekontoret. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvert 

programområde: 

 

Administrasjon teknisk: 
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Regnskapet viser positivt avvik på 7,5 mill. kroner pr. august.  Forventer overskudd på kr 

300.000 på årsbasis. En prosjektleder på sektorkontoret har i vårhalvåret midlertidig gått inn i 

stillingen som plan- og næringssjef. Personen er overført til rådmannskontoret permanent. 

Programområdet har flere prosjekter som har et budsjettmessig underforbruk. Disse er  

områdereguleringer på Hvam og Skedsmokorset, måling av luftkvalitet i Lillestrøm og 

digitalisering av arkivene på teknisk. Disse tre prosjektene har pr. august et budsjett på 6,0 mill. 

kroner. Digitalisering av arkivene er ferdig med kartleggingsfasen, og vil ha oppstart i 

september.  

 

Parkering: 

Regnskapet viser negativt avvik på 0,1 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes balanse ved 

årsslutt. Kommunen har utgifter til kontrolltjenester, denne tjenesten viderefaktureres 

parkeringsselskapet. Programområdets inntekter kommer fra utleie av parkeringsareal og 

viderefakturering av kontrolltjenester.  

 

Eiendomsskatt: 

Regnskapet viser negativt avvik på 1,8 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes merforbruk på 

3,0 mill. kroner ved årsslutt. Rådmannen har fremmet en egen sak på finansieringen av 

eiendomsskattekontoret ut 2016.  

 

Klagebehandlingen for 2015 var ferdig i mai. De som har fått medhold får også godskrevet rente 

på tilbakebetalingen. Samlet har eiendomsskattekontoret utbetalt kr 245.000 i renter på for mye 

innbetalt eiendomsskatt. Disse kostnadene er ikke budsjettert. I 2016 har det kommet inn 184 

klager på eiendomsskattetaksten.  

Grunnet mange klager i forbindelse med omtakseringen har det vært nødvendig å sette inn tre 

ekstra saksbehandlere. Det har blitt leid inn ekstra personell frem til sommeren. Kostnaden for 

dette er i 2016 beregnet til ca. kr 1,5 mill. I tillegg har det vært merkostnader til 

konsulenttjenester knyttet til klagebehandlingen for næringseiendommer. Eiere av 

næringseiendommer som har fått medhold i sin klage, kan ha rett til refusjon av 

saksomkostninger. Det bør settes av 1,0 mill. kroner til refusjonskrav for saksomkostninger. Det 

er vedtatt at klagenemda og sakkyndig nemd skal få økt møtegodtgjørelse på grunn av stor 

arbeidsbelastning. Videre er det vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av 

arbeidet med ny eiendomstaksering.  

Det er bevilget kr 2,0 mill. kroner i 2016 til merkostnader i forbindelse med klagebehandlingen. 

Disse midlene ble brukt opp i mai/juni. Eiendomsskattekontoret har fortsatt behov for å 

bemannes med noe ekstra personell, men mindre enn før sommerferien.  

 

Brann – beredskap: 

Regnskapet viser ingen avvik pr. august 2016. Det forventes balanse ved årsslutt.  

 

Kommunalteknikk: 

Regnskapet viser positivt avvik på 0,3 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes balanse ved 

årsslutt. Det er brukt kr 200.000 til konsulentkostnader til tiltak med henblikk på oppgradering 

av flomsikring på Leirsund.  

 

Samferdsel: 

Regnskapet viser negativt avvik på 0,6 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes balanse ved 

årsslutt. Arbeidene med hovedplan veivedlikehold er godt i gang, og rapport fra konsulenten vil 

foreligge i løpet av året. Strømforbruk veilys er i balanse, men det forventes merforbruk på 0,3 

mill. kroner ved årsslutt. Det har blitt forsinkelser i arbeidene med å inngå rammeavtaler på 

området, noe som fører til at vi ikke får målt like mye strøm som planlagt. Merforbruket dekkes 

innenfor samferdselsområdet. Det er mindreforbruk på vedlikehold av veilys, men det forventes 



48/16 Orientering om 2. tertialrapport 2016 - 15/00244-12 Orientering om 2. tertialrapport 2016 : tertialrapport saksframlegg

11 

 

at budsjettet disponeres i løpet av året. Driftskontraktene forventes å holde innenfor budsjett. 

Asfaltering er i sluttfasen, og har merforbruk på 0,4 mill. kroner, men en vil holde seg innenfor 

budsjett på årsbasis. Det er foreløpig mindreforbruk på 0,3 mill. kroner på konsulenthonorar.  

 

Vannforsyning: 

Regnskapet viser negativt avvik på 0,1 mill. kroner pr. august 2016. Dette er et selvkostområde, 

og avsluttes i balanse ved årsslutt. Kjøp av vann fra NRV har mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.  

Rehabiliteringsprosjekter i Jogstadveien og Henrik Sørensensgate er igangsatt. Det er 

mindreforbruk på 3,0 mill. kroner, som skyldes etterslep i faktureringen. Det forventes at 

midlene vil disponeres i løpet av året. Driftskontraktene har mindreforbruk på 0,9 mill.  

Det er mindre forbruk til innkjøp av vannmålere på 0,4 mill. kroner, noe som skyldes at 

fremdriften på installasjon av nye vannmålere ikke er som planlagt. Vi igangsetter i høst et større 

utskiftningsprosjekt av gamle vannmålere (gjelder vannmålere hos private som er over 15 år 

gamle og som kommunen bekoster), og noe av midlene som er avsatt til innkjøp av nye 

vannmålere vil omdisponeres til å finansiere dette. 

Det er merinntekter på 0,5 mill. kroner. Dette fordeles på årsgebyr med 0,1 mill. kroner, og 

tilknytningsgebyr med 0,4 mill. kroner. Sistnevnte skyldes tilknytning av store bygg, noe som 

genererer høye inntekter.  

 

Avløpsbehandling: 

Regnskapet viser positivt avvik på 4,8 mill. kroner pr. august 2016. Dette er et selvkostområde, 

og avsluttes i balanse ved årsslutt. 

Arbeidet med rengjøring av ledningsnett og rehabilitering av avløpsledninger er godt i gang og 

vil fortsette utover høsten. Rensetjenester fra NRA er i balanse. Prosjektering av 

rehabiliteringsprosjekt i Sildreveien er fortsatt i arbeid, en kan ikke forvente oppstart før neste år. 

Det er mindreforbruk på 3,0 mill. kr på rehabiliteringbudsjettet. Driftskontraktene er i balanse. 

Det er mindreforbruk på spyling på 1,3 mill. kroner. Arbeidet er igangsatt, men tar lengre tid enn 

forutsatt. Forventet mindreforbruk ut året er 2,2 mill kroner. Det er mindreforbruk på 0,7 mill. på 

konsulenttjenester. Dette skyldes at arbeider med NOU overvann, samt revisjon av hovedplan 

avløp gjøres internt i stedet for via innleide konsulenter.  

Det er mindreinntekter på 0,7 mill. kroner. Dette fordeles på årsgebyr med en inntektssvikt på 

1,1 mill. kroner, og tilknytningsgebyr med 0,4 mill. kroner i overskudd. Sistnevnte skyldes 

tilknytning av store bygg, noe som genererer høye inntekter.  

 

Renovasjon:  

Regnskapet viser positivt avvik på 0,1 mill. kroner pr. august 2016. Dette er et selvkostområde, 

og avsluttes i balanse ved årsslutt. 

Budsjettet er oppjustert med kr 700.000 for å gjennomføre miljøkartlegging rundt en nedlagt 

søppelfylling ved Brånås. Det skal gjennomføres en tilstandsvurdering av gassbrønner og 

overføringsledninger. De økte kostnadene er budsjettjustert mot mindre avsetning til fond.   

 

Mindreinntekter på kroner 400.000 skyldes at en har vært nødt til å gjøre en stor kreditering for å 

rette opp i tidligere års overfakturering. Mindreinntekten reguleres mot mindre fondsbruk når 2. 

termin er fakturert. 

 

Driftsavdelingen: 

Regnskapet viser et positivt avvik på 0,3 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes balanse ved 

årsslutt. Driftsavdelingen tilsetter i to nye stillinger på vann og avløp siste halvår.  

 

 

 

Planavdelingen: 
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Regnskapet viser positivt avvik på 0,6 mill. kroner pr. august 2016. Det forventes balanse ved 

årsslutt. Avdelingen har to ubesatte stillinger som besettes i disse dager.  I sommer har en 

kommuneplanlegger og ny ingeniør startet på kartdata. Sparte lønnsutgifter er brukt til å 

prosjektere heving av flomvollen i Lillestrøm. Dette gjøres i forbindelse med 

områdereguleringen for Nitelva.  

 

Merinntekter på kr 1,1 mill. kroner kommer fra gebyr for større reguleringsplaner. 

Gebyrinntektene kommer porsjonsvis og vil jevne seg ut i løpet av året. Etter en klagesak 

avgjorde fylkesmannen at det ikke skal betales gebyr for reguleringsplaner til offentlig formål. 

Sektoren har ikke budsjettmidler til å finansiere disse planene selv. Kommunen har oversendt 

saken til departementet. Hvis kommunen må ettergi disse gebyrene, vil det bli en inntektssvikt på 

gebyrer fra reguleringsplaner.  

 

Geodataavdelingen: 

Regnskapet viser positivt avvik på 1,2 mill. kroner pr. august 2016, og det forventes samme 

avvik ved årsslutt.  

Fellestjenesten er driftet med én ubesatt stilling i hele år, i tillegg har det vært sykefravær og 

permisjoner i avdelingen. Dette er årsaken til det forventede overskuddet på programområdet.  

Fortsatt mye aktivitet for eiendomsskatteprosjektet og bistand ifm. klagebehandlingen.  

Oppmålingsavdelingen forventes å gå i balanse etter flere år med underskudd. Viktigste 

prosjekter er i tillegg tjenesteleveranser for kommunalteknisk avdeling. 

 

Byggesaksavdelingen: 

Regnskapet viser positivt avvik på 3,7 mill. kroner pr. august 2016. Dette er et selvkostområde, 

og avsluttes i balanse ved årsslutt. Avdelingen har tre ubesatte stillinger. Det er lyst ut 2 

stillinger, en som saksbehandler og en jurist, bygningssjefstillingen er fortsatt ubesatt. 

 

Merinntekter på kr 2,4 mill. kroner skyldes store byggeprosjekter som har blitt ferdigbehandlet 

på vårhalvåret. Inntektsanslaget fra byggesaksgebyrer vil bli justert opp på grunn av den høye 

aktiviteten.   
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Selvkost: 

Status for årsavgiftene og gebyr per 31. august:  

Andre termin for årsgebyrene er nå fakturert.  

Område Regnskap Budsjett Avvik 

Årsgebyr vann 40 328 40 959 -267 

Årsgebyr avløp 46 274 47 540 -1 266 

Årsgebyr renovasjon 57 509 57 400 109 

Årsgebyr feiing 5 119 5 200 -81 

Byggesaksgebyr 11 212 8 795 2 417 

Gebyr reguleringsplaner 4 648 3 834 814 

Tall i 1000 kr 

 

Selvkostresultatet for 2015 for NRV og NRA er klart: 

NRV gikk med et overskudd på kr 2,3 mill. Skedsmo kommunes andel av overskuddet er kr 0,75 

mill. 

NRA gikk med et underskudd på kr 3,8 mill. Skedsmo kommunes andel av underskuddet er kr 

1,9 mill.  

 

Oppsummering: 

Sektoren melder 1,5 mill. kroner i merforbruk totalt. Det meldes 3 mill. kroner i avvik på 

eiendomsskattekontoret. Det vil legges fram egen sak om dekning av disse merutgiftene. Det er 

overskudd på geodataavdelingen og adm teknisk.   

 

Årsmål: 

Sektoren er stort sett i rute når det gjelder årsmålene. Kvalitetshåndboka vil bli revidert i 2017, 

og innføring av månedlige terminer for eiendomsskatt vil bli vurdert i 2017, Det vises til vedlegg 

1, der sektorens årsmål og status er presentert.   

 

Sykefravær: 

Sykefraværet for 2. kvartal var 6,5%, mot 5,2 % på samme tid i fjor.   

 

 

4.9 Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.m 

 

Skatt: Kommunens andel av skatteinngangen i august 2016 var 25,1 mill. kroner, noe som var 

6,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Akkumulert ligger vi 1,2 mill. kroner over budsjettet, 

som tilsvarer en pluss på 0,13%.   

 

Renteutgifter/renteinntekter:  

Vi har betydelige merinntekter på posten for renteinntekter pga stor likviditetsbeholdning i bank. 

Vi har lagt til grunn et forsiktig anslag på en snittbeholdning på 600 mill. kroner i budsjettet, 

mens vi nå har godt over 1 milliard. Dette skyldes ubrukte lånemidler og økning i fondsmidler. 

Pr. august har vi 5,4 mill. kroner høyere renteinntekter enn budsjettert. Når det gjelder 

renteutgifter på våre flytende lån, så har vi budsjettert med 1,5%, og det ser ut til å holde. 

 

Det er mulig at vi også kan få noe overskudd på rammetilskudd i forhold til budsjett, uten at vi 

kan tallfeste dette nøyaktig.  

 

5. Investeringer 

Vedtatt revidert investeringsbudsjett for 2016 er 683,9 mill. kroner. Av dette er 374 mill. kroner 

overført fra 2015.  
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Det er utbetalt 283,1 mill. kroner pr. 31.08.16. I vedlegg 3 er det laget en oversikt over alle 

utbetalinger og budsjett pr. august 2016 for pågående prosjekter.  I tillegg er 

investeringsoversikten som teknisk sektor legger fram for sitt hovedutvalg, med som vedlegg 4. 

Generelt kan sies at det ikke er meldt merforbruk på investeringsprosjektene, men det er meldt 

mindreforbruk på noen. Nedenfor er en del av prosjektene kommentert.  

 

Prosjekter i sentraladministrasjonen 

Budsjettrammmen i 2016 består av:   

Byggeprosjekter:  251,5 mill. kroner 

Div mindre prosjekter:   18,5 mill. kroner (reg. planer, ladepunkt, prosjektering) 

EPC/ENØK/Oljefyrer    63,3 mil. kroner 

Kjøp Åråsveien    18,5 mill. kroner 

Fiber (IT-avd)       1,5 mill. kroner 

Sum    353,3 mill. kroner 

  

De største byggeprosjektene som eiendomsavdelingen har ansvaret for er: Kjerulfsgate bo- og 

aktivitetssenter (55,6 mill. kroner), ny barnehage på Bråtejordet (55,1 mill. kroner), ny hall på 

Slora (13,3 mill. kroner), tilbygg Strømmen og Lillestrøm barnehager (60,6 mill. kroner), 

barnebolig Asak avlastningssenter (12,0 mill. kroner) og Husebylåven (25 mill. kroner). 

Eiendomsavdelingen har ansvaret for eiendomsskatteprosjektene  9247, 9249, 9296 og 9304. 

Flere av prosjektene går over flere år, og det er andel av budsjett 2016 som er oppgitt i parantes. 

 

Nedenfor kommenteres en del av prosjektene. Det er prosjektets totalkostnad/totalbudsjett som 

kommenteres, selv om budsjettene er fordelt over flere år: 

 

Prosjekt 1088 Kjøp flyktningeboliger SKB:   Rammevedtak i kommunestyret våren 2014 om 70 

mill. kroner til kjøp av flyktningeboliger. Det er kjøpt inn 6 leiligheter og 1 stor enebolig i 2016 

for 20,3 mill. kroner. Det er hittil brukt 40 mill. kroner av totalrammen. 

 

9249 Prosjektering Husebylåven 

Total bevilgning hittil er 25 mill. kroner. Totalt er det avsatt 69 mill. kroner i HP-perioden. 

Arbeidet er så vidt kommet i gang. Utgiftene som er påløpt, 0,75 mill. kroner, er innledende 

prosjektkostnader og innspill til utforming av spillemiddelsøknad. Forprosjekt vil bli lagt fram 

høsten 2016.  

 

9296 Rehabilitering svømmehaller 

Det er totalt bevilget 16,2 mill. kroner i 2015 og 2016. Foreløpig er det brukt 4,1 mill. kroner. 

Eiendomsavdelingen opplyser at det er lagt planer for bruk av resten av midlene i 2016/2017.  

 

1090 EPC/1060 ENØK 

Fase 1 i EPC prosjektet isolert er på 36,9 mill. kroner. Det vil legges fram sak for 

kommunestyret i september 2016, der hele den årlige ENØK-potten på 3,8 mill. kroner for 2016 

søkes omdisponert til EPC- prosjektet. Det betyr at rammen for EPC-prosjektet økes fra 36,9 

mill. kroner til 43 mill. kroner. ENØK bevilgningen er en årlig bevilgning (3,850 mill. kroner) i 

HP-perioden. Det er nå bygget seg opp en del midler fra foregående år, og rådmannen vil i 

budsjettarbeidet for 2017-2020 se på om bevilgningen kan nulles noen år.   

 

2078/2079 Tilbygg Strømmen og Lillestrøm barnehager 

Total bevilgning for disse to prosjektene er 61 mill. kroner, hittil er det brukt 11,8 mill. kroner. 

Arbeidet er kommet i gang i Strømmen barnehage, og anbudet for Lillestrøm er lyst ut. Arbeidet 

her er antatt å starte i 2017.  
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3099 Barnebolig Asak 

Totalbevilgning 12,0 mill. kroner. Arbeidet er nærmest ferdigstilt. 

 

Ferdigstilte byggeprosjekter. Disse byggene er overtatt, og status er følgende:  

 

Prosjekt Budsjett Regnskap Kommentar 
3068 Omsorgsboliger – Husebyjordet 135,0 mill 

 

130,1 mill Bygget ble overtatt i september 

2013. Det er uenighet om 

sluttoppgjøret, og det har vært 

rettssak i august 2016.  Avventer 

domsslutning. 

2068 Bråtejordet skole 235,6 mill 234,6 mill Skolen sto ferdig til skolestart 

2014. Det vil legges fram samlet 

byggeregnskap for vei, vann/avløp, 

skole, barnehage høsten 2016.   

2071 Barnehage Bråtejordet 86,0 mill 71,2 mill  Barnehagen sto ferdig til 

barnehagestart 2016. Det gjenstår 

kun mindre utbetalinger. 

Byggeregnskap vil legges fram 

høsten 2016.  

3081 Kjerulfsgate bo- og 

aktivitetssenter 

338,9 mill 305,4 mill Prosjektet ble overlevert i nov 

2015. Det gjenstår noen mindre 

arbeider. Det vil være et 

mindreforbruk på ca. 30 mill. 

kroner. Det har vært lite uforutsette 

utgifter, og dermed lite bruk av 

reservepotten. 

9247 Hall/park Slora 117,0 mill 111,5 mill Hallen er tatt i bruk. Det gjenstår å 

legge kunstgressbane ca. 1,6 

mill.kroner  + en del mindre 

arbeider. Vil bli et mindreforbruk. 
    

 

Prosjekter i undervisningssektoren: 

Sektoren har ingen bevilgning på årets investeringsbudsjett.   

 

Prosjekter i helse- og sosialsektoren: 

Sektoren har en bevilgning på 5,6 mill. kroner i årets investeringsbudsjett, som brukes til mindre 

investeringer i sektoren.   I alt er det ferdigstilt eller igangsatt prosjekter for ca 2,1 mill. kroner i 

2016. Det er behov for investeringsmidler fremover, spesielt til bygningsmessige tilpasninger 

både i sykehjemmene og til dagaktivitetstilbud i hjemmetjenesten. 

 

Prosjekt 3005 – Trådløst nett i sykehjemmene  

Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammen på 0,33 mill. kroner.  

 

Prosjekt 3045 – Ombygning av distriktskjøkken på Skedsmotun bo- og behandlingssenter –  

Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammen på 0,25 mill. kroner. 

 

Prosjekt 3044 – Anskaffelse av ny ovn på distriktskjøkken ved Skedsmotun bo- og 

behandlingssenter  

Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammen på 0,15 mill. kroner.  

 

Prosjekt 3093 – Erstatning av bil til transport av hjelpemidler- Hjelpemiddelsentralen  

Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammen på 0,35 mill. kroner.  

 

Prosjekt 3019 – Omgjøring av lokaler på Skedsmotun og LIBOS-sykehjem for bedre lokaliteter 

for beboerne og mer hensiktsmessig drift  

Ramme 0,7 mill. kroner. Prosjektet er ikke ferdigstilt. Prosess er igangsatt. Forutsetter pr i dag at 

prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen. 
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Prosjekt 3018 – innkjøp av 10 elektriske senger i sykehjem 

Ramme 0,3 mill. kroner. Prosjektet er ikke ferdigstilt. Prosess for innkjøp er igangsatt. 

Forutsetter pr i dag at prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen. 

 

Prosjekter i kultursektoren ((prosjektene 5* (unntatt 5090 og 5093 som styres av 

eiendomsavdelingen), og 9226,  9262, 9264, 9268, 9272, 9281, 9282, 9284, 9314 )) 

Kultursektoren har et brutto investeringsbudsjett i 2016 på 35,8 mill. kroner.  

Det vises til vedlegg 2 som viser forbruk og kort beskrivelse av framdrift for det enkelte prosjekt.  

 

Prosjekter i teknisk sektor (prosjekt 6*, og 9252, 9263, 9264) 

Årets bevilgning i teknisk sektor er 288,7 mill. kroner inkl. mva. Av totalbevilgningen i 2016 er 

110,1 mill. kroner overført fra 2015 (ubrukte midler i 2015).  

 

Bevilgningen er fordelt slik: 

Kjøp maskiner:                 Total bevilgning er     4,4 mill. kroner 

Rammebevilgning vei:     Total bevilgning er   47,9 mill. kroner  

Budsjett veilys:                 Total bevilgning er   13,5 mill. kroner  

Rammebevilgning vann:  Total bevilgning er    57,2 mill. kroner  

Rammebevilgning avløp: Total bevilgning er  153,4 mill. kroner 

Ladepunktstrategi:        Total bevilgning er     1,0 mill. kroner   

E-skatt prosjekter:        Total bevilgning er   11,0 mill. kroner  

Sum         288,7 mill. kroner 

 

Regnskapet viser at sektoren har brukt 75,7 mill. kroner inkl. mva av årets bevilgning. De siste 

årene har investeringsbudsjettet til vann og avløp økt betydelig, og det har ført til at sektoren har 

hatt utfordringer med hensyn til kapasitet på prosjektering og oppfølging av alle prosjektene. 

Som en orientering blir sektorens egen investeringsrapport til HUT lagt fram for kommunestyret 

(vedlegg 4). Det gir en fullstendig over alle prosjekter som er på investeringsplanen i 2016, 

uavhengig av om de er igangsatt eller ikke.   

 

6. Likviditetsoversikt pr. 31.08.16 

Likviditet Regnskap 
              Rente 

Bankinnskudd konsern 1.238.836.401  1,48%  

Lillestrømbanken            3.543.739 1,00%  

Obligasjoner                           0             

TOTALT 1.242.380.140  

 

7. Formannskapets post 

 

Budsjett Kr 600.000,00 

   

Forbruk pr 31. august 2016:   

50 års jubileum Strømmen helse- og velferdsentral  

Formannskapet – reise til Brussel 

Kr 

«    

     

           5.000,00 

         44.716,36 

 

Kr 

    ” 

           5.000,00 

       122.637,82     

           

   

Sum utgifter pr. 31.08.16 Kr        127.637,82 
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Skedsmo kommune, 26.september 2016   
 

 
 

Torstein Leiro 
rådmann 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Sektorovergripende mål: Innbyggerdialog (digitale tjenester og klart språk):

Organisasjons- og personalavdelingen skal tilrettelegge for digital tjenesteutvikling og bistå 

sektorene i arbeidet med å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne får løst 

sin oppgave på en enklest mulig måte. Det er en målsetting at alle relevante data gjenbrukes slik at vi 

kan tilby flest mulig proaktive innbyggertjenester. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):

Ny versjon av innbyggerportalen lanseres før sommeren. Den gir et grafisk løft som skal gjøre løsningen 

ytterligere brukervennlig. Samtidig oppgraderes den tekniske plattformen slik at deling og gjenbruk av tjenester 

og funksjoner på tvers av sektorene, blir betydelig enklere enn før. Tjenesteeieravtale med Altinn er planlagt på 

plass innen oktober. Altinn kan da brukes til å hente relevante innbyggerdata, slik at mer proaktive 

publikumstjenester kan utvikles og produksjonssettes.

2 Sektorovergripende mål: Integrering av flyktninger
Bidra sammen med flyktningekontoret til å få oppslag i lokalmedia om vårt integreringsarbeid, slik at 

våre innbyggere får innsikt i både hva vi gjør og i hvilken grad vi lykkes med det. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):
Informasjonsavdelingen har tatt initiativ ovenfor flyktningekontoret for å få innspill til hva som kan kan 

framheves i vårt integreringsarbeid.

3 Sektorovergripende mål: Bedre folkehelse
Det skal foreligge et forslag til planstrategi som omfatter utarbeidelse av folkehelseplan og revisjon 

av kommuneplanen. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):

Side 1 av 24 Sentraladministrasjonen
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Oppstartsak for revisjon av kommuneplanen behandles i juni.  Denne vil bli fulgt opp med behandling av 

kommunal planstrategi i høst.  I løpet av året utarbeides det en strategi for folkehelse, som blir en del av 

grunnlaget i kommuneplanrevisjonen. 

1 Årsmål

Det skal leveres bidrag til utredninger og videre prosesser knyttet til de utfordringer og 

samarbeidsoppgaver som ligger i saken om kommunereformen. Disse skal være egnet til å gi et godt 

grunnlag for kommunestyrets beslutninger knyttet til de spørsmål som reformprosessen kan reise. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Det er levert grunnlag til prosessene og beslutninger etter bestilling fra forhandlingsutvalget på våren 2016. 

Videre bidrag blir levert i takt med det som etterspørres.

2 Årsmål

Nytt system for inngående faktura og oppgradering av økonomisystemet UNIT4 Business World er 

implementert og klart for ordinær drift, slik at det oppnås effektiv fakturaflyt og god integrering med 

regnskapssystemet. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Økonomisystemet Unit4 Business World er implementert og i drift.  Nytt system for inngående faktura er 

ennå ikke valgt.

3 Årsmål
Kemnerkontoret skal ha økt satsing på arbeidsgiverkontroll, målt i form av økt antall kontroller eller 

avdekking. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Kemnerkontoret har ansatt nye medarbeidere, og jobber målrettet med riktige kontrollobjekter og øke 

antall kontroller gjennomført ved kontoret.  

4 Årsmål

Et konkret samarbeid med Lørenskog kommune om tilrettelegging for næringsutvikling i byen og 

bybåndet skal være etablert ved bl a en felles næringskonferanse i februar, og påfølgende workshops 

gjennom året. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Kommunene Skedsmo og Lørenskog arrangerte felles næringskonferanse med bred og god deltagelse den 

4. februar då. Konferansen ble planlagt og gjennomført i et samarbeid med Akershus fylkeskommune, 

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lørenskog Næringsforening. Fylkeskommunen støttet arrangementet 

finansielt. Temaer som kom opp under konferansen vil i løpet av 2016/2017, bli fulgt opp av workshops i 

regi av By- og regionprosjektet (finansiert av SNR og KMD).

5 Årsmål

Organisasjons- og personavdelingen skal iverksette tiltak slik at kommunen søker deltagelse i 

prosjekt finansiert gjennom EU's sektorprogram, Interreg-programmene eller EØS-

finaniseringsmekanisme i 2016. Pågående prosjekt skal følges opp slik at kommunen på best mulig 

måte kan utnytte de mulighetene som oppstår gjennom prosjektdeltakelse. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):  
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Høsten 2015 og våren 2016 var det oppstart av tre nye interreg-prosjekt med deltakelse fra Skedsmo 

kommune, Green Drive Region om innfasing av el, hydrogen og biodrivstoff i transportsektoren, Blue 

Move som er en fortsettelse av hydrogenprosjektet Next Move og Support Quality of LIife om 

velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i helse- og sosialsektoren. Organisasjons- og personalavdelingen 

har i første kvartal fulgt opp disse tett. Innenfor Erasmus+/Comenius har avdelingen fulgt opp 

kommunens  pågående prosjekt. Tre av prosjektene ble avsluttet,  to knyttet til kompetanseheving blant 

lærere innen blant annet IKT og realfag, og ett prosjekt om kvalifisering av innvandrere med lav eller 

ingen utdanning. Avdelingen har sendt inn en ny søknad på vegne av utdanningssektoren og hjulpet tre 

skoler med nye søknader alle knyttet til kompetanseheving hos lærere. Flyktningeavdelingen har også 

sendt inn ny søknad.  Alle ble godkjent.  Kommunen har også kommet med i sitt første Horisont 2020-

prosjekt, CityLab som følgeby. Prosjektet er knyttet til bylogistikk.   

6 Årsmål

Fellestjenesten skal besitte nødvendig og god kompetanse for å sikre at digitalt skapt materiale kan 

gjenbrukes og deles på en forsvarlig måte innenfor rammene av lovverket, samtidig som de 

arkivfaglige prinsippene ivaretas på en god måte. 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):  

En ny stilling er besatt.  Denne ansettelsen bidrar til at ressurser kan settes inn på å ivareta digitalt skapt 

materiale.
  

7 Årsmål

Det er foretatt en gjennomgang av leietagere i kommunale boliger som tar sikte på å fristille boliger 

til bosetting av flyktninger. 31.12.2016 JA
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Kommentar til årsmål (status):

I forbindelse med at 85 omsorgsboliger i Kjerulfsgate ble tatt i bruk, er det foretatt en gjennomgang av 

beboerne i den kommunale boligmassen med sikte på å fristille boliger for bosetting av flyktninger. 

Fristilte boliger er tildelt i henhold til gjeldende tildelingskriterier. Det er etablert ett bofellesskap for 

enslige voksne flyktninger, og det planlegges å omdisponere flere store boliger til bofellesskap for 

flyktninger.

8 Årsmål

Klimabelastningen fra kommunale bygg reduseres ved at klimafotavtrykket legges inn som 

tildelingskriterium ved utlysning av større byggekontrakter. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Dette vil bli fulgt opp i kommende utlysning av større byggekontrakter.

9 Årsmål

Videreutvikle beredskapsarbeidet slik at det hele tiden er oppdatert iht nasjonale krav. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Det har vært gjennomført prosjektmøter for overordnet plan og på sektornivå i alle sektorer. Overordnet 

plan er gjennomgått og oppdatert. Overordnet ROS ble sendt ut til intern høring i juni og ekstern høring 

månedsskifte august/september. Ordfører innkaller til beredskapsråd sen høst for gjennomgang av arbeidet 

før den legges frem til politisk behandling. Planverk i Teknisk sektor er oppdatert per mai. Noen delplaner 

rundt skadeflom gjenstår. Undervisningssektorene legges størst vekt på planverk for PLIVO 

(skoleskyting). Dette arbeidet er godt i gang på alle skolene. Kultursektoren har gjennomgått og delvis 

ferdigstilt sin plan.Helseberedskapsplan er gjennomgått og kommuneoverlege har igangsatt 

prosjektgruppe for total revidering av plan. Prosjektgruppen er godt i gang.
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Sentraladministrasjonen                                             2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

10 Årsmål

Starte opp og gjennomføre investeringsprosjekt for:                                                                          a) 

Utvidelse av Lillestrøm barnehage                   b) Ladepunktstrategi                 c) ENØK-tiltak                                                                                                        

d) Statens tiltakspakke for ekstra sysselsetting gjennom vedlikehold og rehabilitering av skoler og 

omsorgsbygg. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

a) Anbudet er nylig lyst ut, arbeidet er antatt startet i 2017. b) Ladepunktstrategi er under arbeid. C) 

ENØK tiltak, ses i sammenheng med EPC prosjektet d) Kommunen mottar ingen midler fra statens 

tiltakspakke. 

Side 6 av 24 Sentraladministrasjonen
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Sektorovergripende mål: innbyggerdialog (digitale tjenester og klart språk)
Skole- og barnehageportalen er basis for informasjon, samhandling og dialog for

alle i utdanningssektoren. Foreldrene i skolen får nødvendig informasjon om eget

barns læringsresultater ved pålogging til Skoleportalen, og åpen tilgang til ukeplan

i leservennlig format for alle typer enheter.

31.12.2016

JA

Kommentar til sektorovergripende årsmål (status):

Årsmål i rute. Både skole- og barnehageportalen er på plass for informasjon, samhandling og dialog for 

alle ansatte og elever i skolen og ansatte i barnehagen. Sektorkontoret har tatt i bruk Skoleportalen til 

internt samarbeid. 

2 Sektorovergripende mål: integrering av flyktninger
Norskopplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever er gjennomgått og evaluert. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende årsmål (status):

Årsmål er i rute. En egen sak "Tiltak for bedre språkopplæring for minoritetsspråklige i barnehage og 

skole" vil legges fram til politisk behandling i september.

3 Sektorovergripende mål: bedre folkehelse

Det er lagt en strategi for utvikling av universelle tiltak knyttet til psykisk helse i

skolen, og videre hvordan Mestrende barn-prosjektet skal følges opp etter

prosjektperiodens utløp. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende årsmål (status):

Årsmål i rute. Psykologene i PPA er ansvarlig for kurs og veiledning om psykisk helse til lærere 

(Prosjektet lærerfokusert veiledning - psykisk helse). Et totimers kurs om psykisk helse er igang og skal 

gis til lærere i kommunen. Psykologene i PPA er i tillegg ansvarlig for veiledninggrupper  ved fire 

skoler.Implementering ved ytterligere to skoler av Mestrende barn pågår. Samarbeidet og dialogen 

RBUP forsetter, og Skedsmo er fra i høst ansvarlig for selve gjennomføringen av prosjektet. 
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Årsmål

Det er gjennomført seks tilsyn i de kommunale barnehagene basert på nytt

system for dialogbasert tilsyn. (Adm.)
31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Årsmålet er under arbeid. Verktøy for virksomhetsbasert vurdering utprøves.   

2 Årsmål
Det er lagt en strategi for utvikling av universelle tiltak knyttet til psykisk helse i skolen, og videre 

hvordan Mestrende barn-prosjektet skal følges opp etter prosjektperiodens utløp. (PPA) 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Årsmål i rute. Se kommentar sektorsektorovergripende mål

3 Årsmål

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1., 2. og 3. trinn: Resultatet på kommunenivå 

(antall elever på eller under bekymringsgrensen) er forbedret med 5 %. 31.12.2016 JA/Nei
Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn: 2/3 av elevene har resultater på eller over 

Skedsmostandarden (grunnskolen). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
Årsmål delvis nådd.  I lesing ble målet for 1.,2., og 3. trinn nådd. I regning er resultatet noe bedre enn i 

fjor og nådd på 1. trinn, mens det var en liten tilbakegang på 2. og 3. trinn. Generelt må resultatene på 

1.- 3. trinn vurderes som gode, da disse er bedre enn både lands- og Akershus-gjennomsnittet. 

Nasjonale prøver tas i høst (september-november). 

4 Årsmål

Norskopplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever er gjennomgått og evaluert (grunnskolen). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Årsmål i rute. Se kommentarer sektorovergripende mål 2.
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

5 Årsmål

Kommunal veileder for reduksjon av bekymringsfullt skolefravær er implementert (Tofu). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Årsmål i rute. Veileder er ferdigstilt og skal sendes ut til skolene.

6 Årsmål
Det er hentet ut faglige gevinster ved en samordning av barne- og voksenlogopedien

i én tjeneste som kan arbeide både med barn og voksne etter behov (Frydenlund). 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):

Årsmål i rute. Samlokalisering av logopedene har gitt en faglig styrket og mer fleksibel logopedtjeneste. 

7 Årsmål
Andel barn som trenger særskilt norskopplæring i første klasse er redusert

(barnehage). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
Årsmål i rute.En egen språkintervensjon for barn som har behov for språkstimulering er utarbeidet, og 

gjennomføres i alle barnehager.

8 Årsmål

Andelen barnehagelærere i barnehagene har økt fra 30,7 til 33 % (barnehage). 31.12.2016 JA/NEI

Kommentar til sektorovergripende mål (status):
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

.

Årsmål er i rute. Ved inngangen til vårsemesteret var andelen andelen barnehagelærere lik eller større 

enn 33% i 14 av 19 kommunale barnehager. Flere ansatte har i vårsemsemesteret fullført 

barnehagelærer-utdanningen (bl.a i barnehager med lavere andel barnehageansatte enn måltallet på 

33%), og andre er i gang eller vil fullføre utdanningen.10 ansatte deltar i ABLU-studiet 

(arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning), og vil fullføre dette i 2017, 2018 og 2019 . Opprettelse 

av 74 nye barnehageplasser kan imidlertid medvirke til at vi ikke klarer å nå målet for 2016. 
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

9 Årsmål

LØFT for barn som metode er implementert i SFO og fungerer som støtte for PKL.

(SFO) 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):  
Årsmål i rute. Løft for barn som metode brukes aktivt i det daglige arbeidet i SFO.

10 Årsmål
Det er etablert gode rutiner og et hensiktsmessig samarbeid mellom Flyktningeavdelingen

og Skedsmo voksenopplæringssenter (Skedsmo vo). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
Årsmål i rute. Det er etablert faste møtepunkter mellom rektor ved Skedsmo Voksenopplæringssenter 

og avdelingsjef for Flyktningeavdelingen. 
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VEDLEGG 1

Resultatskjema for:  Utdanningssektoren                          2. tertial 2016

Nr Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Årsmål: sykefravær:

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,4 % ved årsslutt 2016 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
Samlet sykefravær (egen- og sykemelding) for utdanningssektoren 2.kvartal var 6,6 prosent. Dette er 

0,8 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. 

Samlet sykefravær (egen- og sykemelding) for utdanningssektoren 1. kvartal var 7,9 (9,3) prosent. 

Dette er 1,4 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor.

2. kvartals-sykefraværet er hele 8,5 prosentpoeng lavere for voksenopplæringen og 2,9 prosentpoeng 

lavere i SFO, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er 5 prosentpoeng høyere for musikk- og 

kulturskolen og 1,4 prosentpoeng for  administrasjon/PPA. For øvrige ansvarsområder er sykefraværet 

ca. 0,5 lavere enn  samme periode i fjor. Sykefraværet for barnehagene er det laveste på 5 år.  

Samlet for utdanningssektoren er sykefraværet per 1. halvår (1. og 2.kvartal) 

7,4 prosent, mot 8,4 samme periode i fjor.                                                                                       

2.kvartalstallene viser at egenmeldt fravær og korttidssykefravær 1 – 3 dager står for 20,7 prosent , 

sykemeldinger 4-16 dager 11,7  prosent og langtidsfravær over 17 dager 67,5 prosent (hvorav  

sykefraværer over 57 dager  46,2 prosent) av totalfraværet i sektoren. Denne fordelingen er ganske lik 

slik den også var 2.kvartal 2015. Samlet for utdanningssektoren er det en nedgang på 5 prosentpoeng  

(170 dager) i langtidsfraværet (17 eller flere sykemeldingsdager).  Samlet utgjør langtidsfraværet drøyt 

3300 tapte arbeidsdager 2. kvartal. 

Per 2. kvartal er sektoren  i rute om nå sykefraværsmålet  på 7,4 prosent.                  
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   HELSE- OG SOSIALSEKTOREN                                           2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Årsmål

Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter er åpnet med drift av omsorgsboliger, Frisklivsentral og 

aktiviteter. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Målet er i rute. Første fase med innflytting i boligene ble sluttført før sommeren. Det er også startet 

innflytting i omsorgsboligene som er tenkt for personer med forsterket pleiebehov. Over halvparten av 

beboerne der har flyttet inn, og tildeling av den siste halvpart sluttføres i nær fremtid. 

Frivillighetskoordinator kartlegger utfordringer som frivillige organisasjoner kan bidra inn i, og har 

igangsatt/formalisert enkelte samarbeidsprosjekter.

2 Årsmål
Sektoren har bosatt det antall flyktninger kommunestyret har vedtatt. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):Målet er i rute. Pr. 31.08 er det bosatt 63 flyktninger etter avtale med IMDi. I tillegg har vi tatt imot 49 

familiegjenforeninger fordelt på 16 familier hvorav 16 personer i målgruppen for introduksjonsprogram. I 

løpet av året forventes det minst 7 gjenforeninger fordelt på 2 familier i tillegg til dette.

3 Årsmål

Det er vurdert hensiktsmessig lokalisering og organisering av tjenester, herunder utredning av 

behov for bygging av Familiens og helsens hus. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Sektoren arbeider aktivt med målet, i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Det er gjort innledende 

vurderinger av hvilke tjenester som bør samles og hva slags krav som bør stilles til lokaliteters størrelse 

og beliggenhet. Videre gjøres det vurderinger av tomt- og byggalternativer.   
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   HELSE- OG SOSIALSEKTOREN                                           2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

4 Årsmål

Minst 60 prosent av alle som avslutter introduksjonsprogrammet har gått over i arbeid eller 

ordinær utdanning og er økonomisk selvforsørget. 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):
Målet er i rute. 35 personer har avsluttet sitt introduksjonsprogram i løpet av januar-august. Av disse har 

51,4 % gått over til arbeid og/eller utdanning. I samme periode har 63 personer startet i 

introduksjonsprogrammet. 

5 Årsmål

Det er igangsatt drift i avdeling Utsikten for 3 brukere, og planlagt etablering av nye botiltak som 

skal driftes av Avdeling for miljøarbeidtjenester. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):  

Målet er i rute. Drift av Utsikten er i gang, og 3 beboere har flyttet inn. Det planlegges tilbud for 6 beboere 

innenfor eksisterende boligmasse på Stalsberg omsorgsboliger.   

6 Årsmål

De mest ressurskrevende arbeidsprosesser er gjennomgått med tanke på overgang til optimalisert 

digital saksgang 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):  

Målet er i rute. Det planlegges filoverføring fra IT-systemet for arbeidstidsplanlegging (GAT) og inn i 

lønnsystemet. Det jobbes med filoverføring av økonomisk sosialhjelp og inn i kommunens 

regnskapsystemet. Det er innkjøpt IT-system som skal gi bedre analyse og mulighet til bedre oppfølging 

av sykefravær.
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   HELSE- OG SOSIALSEKTOREN                                           2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

7 Årsmål

Alle nyansatte ledere skal ha eller tilegne seg kompetanse i endringsledelse 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Målet er i rute. Det settes fokus på ferdigheter innen endringsledelse ved nyansettelse av ledere. 

Kommunen planlegger et seminar om endringsledelse for kommunens ledere i november 2016. 

8 Årsmål

Helse- og omsorgstjenesteplan, Boligsosial Handlingsplan og andre aktuelle styringsdokumenter for 

oppfølgning av Strategi for helse- og sosialsektoren er utarbeidet og fremmet til politisk behandling 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):

Arbeid med Helse- og omsorgstjenesteplan er igangsatt. Kommunen skal delta i Husbankens 

kommuneprogram 2016-2020 "Boliger for velferd", som gir mulighet for strukturert utviklingsarbeid 

innen det boligsosiale feltet i samarbeid med andre kommuner og statlige etater. 
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   HELSE- OG SOSIALSEKTOREN                                           2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

9 Årsmål

Det er gjennomført systematisk evaluering av tildelt nivå og kvalitet på utvalgte tjenester i sektoren. 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):

Målet er i rute. Det gjennomføres et prosjekt innen helse- og omsorgstjenestene, som blant annet utreder 

nivå og kvalitet i tjenestene gjennom vurdering av behandlingsforløp, likhet i tjenestetildeling for 

likeartede behov, styrking av forebyggende tjenester og kompetansebehov i avdelingene. Det skal høsten 

2016 startes opp prosjekt med å vurdere nivå og kvalitet innen tjenester til ressurskrevende brukere. 

10 Årsmål

Rammene for systematisert arbeid med kunnskapsbasert praksis er klargjort. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Målet er i rute. Utviklingsforum i helse- og sosialsektoren arbeider med å utrede målet. Tjenesteutvikling 

basert på kunnskapsbasert praksis skal ligge i linja, og skjer gjennom bruk av flere metoder og samarbeid. 
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:  Kultursektoren                          2. tertial 2016

Frist Ny/Korr. frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Sektorovergripende mål: Digitalisering

Selvbetjening og meråpent bibliotek med utlåns- og innleveringsautomater er etablert og 

sorteringsanlegg av bøker er prosjektert. 

31.des 01.07.2017 NEI

Kommentar til målet (status): 

Prosjektplan, kravspesifikasjonen og utkast konkurransegrunnlag for fem utlåns- og 

innleveringsautomater ferdigstilles innen 1.10. Opplegg for sortering utredes. Tilbud innhentes.

2 Sektorovergripende mål: Integrering

Det er etablert dialogmøter og temagrupper med utgangspunkt i «flerkulturelt kvinneforum». 31.des JA

Kommentar til målet (status): 
Det er avholdt dialogmøter og seminar samt gjennomført 8 mars markering. Det er etablert en 

uformell aktivitetsgruppe. Fast ukentlig treningsgruppe etablert (lavterskelgruppe). Det er avholdt 

aktivitetsuke før skolestart.

3 Sektorovergripende mål: Folkehelse

Utendørs treningsapparater for egenorganisert aktivitet er etablert i kommunen. 31.des JA

Kommentar til målet (status): 

Det er bevilget 300 000 til tiltaket hvert år i en 4 års periode. Det utarbeides i løpet av 2016 en 3 

årig prosjektplan for lokalisering av apparater i kommunen. I løpet av høsten 2016 vil 

treningsapparater bli plassert ved Nebbursvollen/Bondetangen, samt at det suppleres med flere 

apparater i Lillestrøm idrettspark.
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:  Kultursektoren                          2. tertial 2016

Frist Ny/Korr. frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Årsmål

Økonomiske og driftsmessige forhold rundt etablering av Akershus kunstsenter i nye lokaler i 

Kirkegata er avklart.

31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 
Fylket bevilget 1. mill kr til forprosjektering i mars 2016. Det er gjennomført møter med Akershus 

fylkeskommune for å avklare mva kompensasjon og avtaleverk mellom partene. 

Eiendomsavdelingen har organisert opp et prosjekteam. Forprosjekt startet opp med planlagt 

ferdigstillelse innen 1. november 2016. Søknad om BFU er utarbeidet og sendt Skatt Øst.

2 Årsmål

Parkmessig opparbeiding av bypark i Kirkegata 10 og 12 er ferdig prosjektert. 31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 
Prosjektering og kostnadsberegning av sentrumsparken gjennomføres i 2016. Prosjekteringen 

bygger videre på skisseprosjekt for parken, vedtatt våren 2015. Prosjektering og kostnadsberegning 

følger tilsvarende prosess for Akershus kunstsenter, med forventet  politisk behandling i løpet av 

november 2016. 

3 Årsmål

Det er gjennomført detaljprosjektering av Husebylåven til nytt kulturhus på Skedsmokorset. 31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 
Det er etablert styringsgruppe og brukergruppe for prosjektet. Th. Thorvaldsen AS engasjert som 

ansvarlig for prosjekteringen. Romprogram som grunnlag for arkitektkonkuransen er utarbeidet. 

Enerhaugen arkitekter er valgt som arkitekter for prosjektet. Det er etablert styringsgruppe vedr 

innholdsutvikling i låven. 2 møter er avholdt pr 1.9. 2016.
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:  Kultursektoren                          2. tertial 2016

Frist Ny/Korr. frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

4 Årsmål

I samarbeid med ulike idretts- og kulturaktører har Skedsmo kommune medvirket til å befeste sin 

posisjon som et av landets mest aktuelle områder for store og små idretts- og kulturarrangement.

31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 
Sak om retningslinjer for arrangementsfondet er politisk er vedtatt. Driftsmidler til Lillestrøm 2020 på 

kr 500.000 er overført til arrangementsfondet. Følgende arrangementer er til nå gjennomført: 

Markeringer av større idrettsprestasjoner i 2015 (70 000,-), Byfesten (325 000), Sagelvafestivalen 

(75 000,-) og bymusikalen "Da verden kom på skinner" (250 000,-). Av årets bevilgning på 1 mill 

kroner er det per 31.8 utbetalt 720 000,-. 

5 Årsmål

Skedsmo bibliotek utvikles til en demokratisk møteplass, for offentlig debatt og samtale i tråd med 

Nasjonal bibliotekstrategi og Skedsmo kommune sin bibliotekstrategi.

31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 

Arrangementsplan for høsten er lagt og skal gjennomføres. Kravspesifikasjon for oppgradering av 

lyd, lys og streaming oppdateres innen 1.10. Prosjektplan for dette, mindre oppgraderinger av 

lokalet og ny møblering ferdigstilles innen 1.10. Tilbud innhentes.  

6 Årsmål

Som del av en helhetlig byutvikling, er Grøntplanens handlingsplan for Skedsmos byggesone 

revidert.

31.des JA

Kommentar til årsmål (status): 
Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra samtlige sektorer. Grøntplanens 

handlingsplan legges frem til politisk sluttbehandling i løpet av 2. halvår 2016
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:  Kultursektoren                          2. tertial 2016

Frist Ny/Korr. frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

7 Årsmål

«Gratisprinsippet» knyttet til barn og unges bruk av idrettsanlegg er utvidet i tråd med 

kommunestyrets prioriteringer. 

31.mar JA

Kommentar til årsmål (status): 
Med bakgrunn i føringer og politisk behandling av saken i 2015, lages det et rammeverk for tildeling 

av «gratis timer» på hverdager som også omhandler målgruppen 18 og 19 år. Ordningen gjøres 

gjeldende i 2016, innenfor budsjettutvidelsen på 2.0 mill. kroner.

8 Årsmål  

Ny tjenesteytingsavtale med Skedsmo kirkelig fellesråd implementeres, drift og vedlikehold av kirker 

overføres til fellesrådet.

01.jul JA

Kommentar til årsmål (status):  

Overføring av oppgavene er gjennomført og følges opp gjennom regelmessige møter med Kirkelig 

fellesråd.

9 Årsmål

Det er utarbeidet en «Frivillighetserklæring» for samspillet mellom kommunen og frivillig sektor. 01.jul JA

Kommentar til årsmål (status): 

Arbeidet med "Frivillighetserklæringen" i samarbeid med Frivillighet Norge og frivilligheten i 

kommunen er ferdig utarbeidet og vedtatt.  

10 Årsmål

Det er etablert Utstyrssentral for utlån av sports- og fritidsutstyr i kommunen. 30. feb JA

Kommentar til årsmål (status):
Utstyrssentralen er etablert og ble åpnet 18.02.16 i Nittedalsgata i Lillestrøm.
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VEDLEGG  1

Resultatskjema for:   Teknisk sektor                                            2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

1 Sektorovergripende mål: Digitalisering

Nye digitale tjenester på teknisk sektor har gitt enklere, raskere og bedre dialog med 

innbyggere og næringsliv. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):
Arbeid med digitalisering av planbestemmelser pågår, Skedsmo er med i departementets 

arbeidsgruppe og bidrar til utvikling av nasjonalt system for digitalisering. Deler av arbeidet er 

allerede omsatt i våre egne maler. Videre arbeider sektoren med feilmeldingstjeneste for veier 

og digitalisering av arkivene, hvor kommunestyret har bevilget kr 6 mill til gjennomføring av 

sistnevnte.

2 Sektorovergripende mål: Integrering av flyktninger

Gjennom et godt informasjonsarbeid har vi gitt hele befolkningen mulighet til deltakelse og 

medvirkning i sektorens planprosesser. 
31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):

Det arbeides med styrket fokus på dette i alle plansaker, det er tema i alle våre oppstartsmøter. 

I kommunens egne planer gjøres det større og mindre tiltak for å bedre informasjonsarbeidet. 

Levende torg og arbeidet med byutviklingsplan er to konkrete eksempler på hvor dette vil bli 

prioritert.

3 Sektorovergripende mål: Bedre folkehelse

Gjennom god planlegging og forvaltning har vi skapt flere, gode og attraktive møteplasser og 

arenaer som fremmer en aktiv livsstil. 31.12.2016 JA

Kommentar til sektorovergripende mål (status):
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Resultatskjema for:   Teknisk sektor                                            2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Dette er et kontinuerlig arbeid som har stor oppmerksomhet i alle våre planprosesser. 

Kommuneplanens krav til at et eget byromsprogram skal følge alle planer i sentrum følges opp 

og erfaring høstes fra plan til plan. Pågående arbeid med byrom i Lillestrøm øst er et konkret 

eksempel på at kommunen selv tar et større ansvar for utvikling av gode, attraktive og aktive 

møteplasser.

1 Årsmål
Det er utarbeidet et forprosjekt på byrom i Lillestrøm Øst, der det er tatt stilling til utformes, 

innhold, forvaltning, bruk og ferdsel på byrommene Uke 39 JA

Kommentar til årsmål (status):
Hovedrapport med tegninger og kostnadsestimat er levert kommunen før sommeren. Alt skal 

vurderes av styringsgruppen i avtalt møte den 22.sept (uke 38). Kommer det innspill på 

endringer fra dette møtet, oppdaterer Cowi dette før endelig leveranse.

2 Årsmål

Kvalitetshåndboka er revidert i tråd med B/U-evalueringen. 31.12.2016 NEI

Kommentar til årsmål (status):

Arbeidet er igangsatt, og vil fortsette i 2017. 

3 Årsmål

Rammeavtale for vannettmodell er etablert. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Vi ser på muligheten til å etablere dette sammen med NRV.  

4 Årsmål

Det er utarbeidet forprosjekt for overordnet trykkavløpssystem i Skedsmo.  31.12.2016 JA
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Resultatskjema for:   Teknisk sektor                                            2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Kommentar til årsmål (status):

Forprosjekt er utarbeidet

5 Årsmål
Det er arbeidet med standardisering av planbestemmelser. Nye formuleringer, som etter hvert 

kan automatiseres gjennom elektroniske søk, er tatt i bruk. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):  
Kontinuerlig arbeid, Skedsmo deltar i dept. sin arbeidsgruppe for digitalisering av 

planbestemmelser. Konkrete resultater forventes i løpet av 2016.   

6 Årsmål

Det har vært gjennomført flere møter med særskilte grupper i forbindelse med 

byutviklingsplanarbeidet. 31.12.2016  JA

Kommentar til årsmål (status):  
Det har vært medvirkning både ifbm Levende torg (barn/ungdom ++) og Nitelva. I tillegg har 

kommunen valgt å delta i et prosjekt som er i regi av NMBU og AFK og har medvirkning som 

tema.   

7 Årsmål

Digitalisering av arkivene er startet opp (byggesak, oppmåling og seksjonering). 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):
Arbeidet er startet opp. Kravspesifikasjoner under utarbeidelse. Digitaliseringen legges ut på 

anbud høsten 2016, med forventet oppstart mot slutten av året.

8 Årsmål

Det er etablert tiltak for å nå målet om utlevering av 3000 vannmålere i 2016. 31.12.2016 JA
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Resultatskjema for:   Teknisk sektor                                            2. tertial 2016

  Frist

Ny/Korr. 

frist

Resultat-

vurdering 

JA/NEI

Kommentar til årsmål (status):

Iverksatte tiltak: 1) Det er sendt ut en informasjonsbrosjyre. 2) Det er lagt inn informasjon på 

fakturaer 3) "Påminnelser" er lagt på hjemmeside/facebook. Ytterligere tiltak iverksettes i løpet 

av høsten 2016: 1) Utsending av pålegg om installering av vannmåler. 2) Grunnlaget for gebyr 

etter areal oppdateres og gjelder fra 1/1-17. En forventer at dette vil gi en ganske stor økning 

for enkelte og motivere til installasjon. 3) De som etter en justering av arealet fortsatt ikke har 

skiftet, vil trolig ha et stort vannforbruk. 4) Vurdere å øke omregningsfaktoren fra 2018 som vil 

være en ytterlige motivasjon for å installere vannmåler.

9 Årsmål

Det er tilrettelagt for månedlige gebyrterminer ved fakturering av eiendomsskatt. 31.12.2016 NEI

Kommentar til årsmål (status):
Arbeidet er igangsatt, men settes først i drift på kommunaltekniske gebyrer. Innføring av 

månedlige terminer på eiendomsskatt blir vurdert i løpet av 2017.

10 Årsmål
Avdelingen har økt sin kompetanse på fagområdene støy og geoteknikk ved at minst 3 

personer har vært på kurs i hvert av fagområdene. 31.12.2016 JA

Kommentar til årsmål (status):

Ikke gjennomført pr. d.d., men vil bli gjennomført i løpet av året. 
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        VEDLEGG 2 
Lagt fram som vedlegg til 2. tertialrapport 2016   

KOMMUNESTYREVEDTAK STATUS PR. 2. TERTIAL 2016 ANSVAR 

 

Budsjettvedtak for 2012 – 7.12.2011   

Rådmannen bes om å utrede muligheten for en helhetlig områdesatsing på Skjetten. 

Utredningen skal blant annet se på muligheten av å videreutvikle Skjetten senter - fra 

senter til sentrum - og utvikling av møteplasser. 

 

Prosjektleder er valgt (Marianne Larsen). Styringsgruppe er Torstein 

Leiro, Anne Berit Haavind og Tor Inge Guttelvik. Er bevilget kr. 

200.000 i budsjettet (budsjett 2016) til kultur og kr. 200.000 i 

budsjettet på teknisk sektor (budsjett 2016). Arbeidet er startet, og en 

strategiplan for områdesatsing Skjetten vil bli utarbeidet i samarbeid 

med befolkningen på Skjetten og lagt fram for politikerne i 2016.  

 

Rådmann/ 

økonomisjef 

Arbeidet med en ny folkehelseplan for Skedsmo kommune startes. Planen legges frem 

innen oktober 2012. Planen bygger på nylig vedtatt Folkehelselov. Det er viktig at 

planen involverer alle tjenesteområder i kommunen og frivillige lag og organisasjoner. 

Det bør i planen legges vekt på å kartlegge viktige folkehelseutfordringer, herunder 

psykisk helse hos ungdom, for å sette inn forebyggende tiltak på dette området. I 

planen bør det vurdere hvordan en fremtidig kan bruke kommunale lokaler som 

møteplass for flere grupper og benytte disse i arbeidet for å fremme frivillighet, 

folkehelse og levende lokalsamfunn. Det utredes om det kan være hensiktsmessig at 

Skedsmo kommune, i likhet med andre kommuner og Akershus fylkeskommune skal 

slutte seg til Nettverk for Sunne Kommuner for å styrke folkehelsearbeidet. 

Ledergruppen er styringsgruppe.  Marianne Larsen er prosjektleder. 

Arbeidsgruppen, som består av èn representant fra hver sektor er i gang 

med arbeidet. Forslag til strategiarbeidet med folkehelsedelen, som 

skal inn i kommuneplanen, blir ferdig i 2016.  

Rådmann 

Rådmannen bes utrede muligheten for å få frigjort deler av kommunale boliger ved å 

stimulere leietakere til å få etablert seg på ordinært boligmarked ved hjelp av startlån 

og andre stimuleringstiltak. Rådmannen bes vurdere evt. økning av rammene for 

startlån. Eventuell frigjort boligmasse vurderes solgt med tanke på å få fortgang i 

etablering av hardbrukshus for kommunale leietakere med dårligst boevne. 

 

Flere tomtealternativer har vært vurdert, og blitt forkastet. Nå vurderes 

en tomt i Roseveien. Det er bestilt grunnundersøkelse med formål å 

omregulere tomten. Etter en brann i en av kommunens boliger i 

Leirsundveien er det naturlig å vurdere lokalisering av robustboliger til 

Leirsundveien. Regulering med sikte på en slik løsning iverksettes og 

det ses på mulighetene for å etablere midlertidige robustboliger da 

prosessen med å få på plass permanente boligløsninger vil ta noe tid. 

Eiendoms- 

avdelingen 

Oldtidsveien/ pilgrimsleden går gjennom Skedsmo, fra Oslos grense i Gjelleråsen, over 

Skedsmo kirke/ Farseggen og videre mot Sørum. Pilgrimsleden er et nasjonalt 

kulturelt satsningsområde, men lite påaktet og brukt lokalt. Traseen er berørt av 

enkelte utbyggingsprosjekter, men i hovedsak fortsatt intakt.  Kommunestyret ber om 

at det redegjøres for vernestatus og mulige tiltak for å fremme bruk og vern, herunder 

enkle skjøtsels- og framkommelighetstiltak som kan bidra til å styrke lokal forankring 

og økt bruk. 

Pilegrimsleden med nye tiltak åpnet 22.5. 2016.  Det blir laget en 

sluttrapport som legges fram for politikken i sept. 2016. Tiltaksplan ble 

tatt til orientering i HUK 7. januar 2015. 

 

 

Kultur 

Oppgradering av dagens lysløype vil medføre økt bruk av området rundt 

Tærudtjernet. Økt bruk av området er positivt men medfører også økt press på 

området. Rådmannen bes om å iverksette tiltak som oppsetting av benker og 

søppelstativer, etablering av stier for kanalisering av ferdsel og skjerming av sårbar 

natur mot slitasje fra økt og mer variert bruk. 

 

 

Prosjektet med hovedfokus på skilting og merking av stier på tvers av 

lysløypetraséen og løypenettet inn mot Ringdalshytta i Skedsmomarka 

ble påbegynt i 2011 i regi av Skedsmo skiklubb, Skedsmokorset Lions 

og Skedsmo kommune. Til prosjektet som også er støttet av 

Sparebankstiftelsen, ble skilting og merking av stien til Tærudtjernene 

prioritert første året. I påfølgende år er skiltingen og merkingen 

videreført inn til Ringdalshytta. Prosjektet er ferdigstilt. 

Kultur 
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Det vises til tidligere vedtak om utbygging av Husebylåven og mulighetsstudien for 

”Kulturarena på Skedsmokorset” som ble presentert for formannskapet i august 2011. 

Rådmannen bes legge fram en sak om valg av løsning for aktivitets- og møtearena på 

Skedsmokorset, samt vurdering av driftsmodeller i samarbeid med Samfunnshuset på 

Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum. Saken legges fram til politisk 

behandling våren 2012. 

 

Prosjektet er finansiert med 69 mill. kroner. Prosjektet er igangsatt i 

eiendomsavdelingen. Det vil parallelt arbeides med avklaring av 

innhold, organisering og drift av tiltaket i løpet av høsten 2016. 

Kultur 

Den vedtatte parken i Kulturkvartalet i Lillestrøm skal være en universelt utformet 

bypark. Materialvalg og designløsninger skal fungere for hele befolkningen, også 

de som driver med rullebrett-aktiviteter. Rådmannen bes utarbeide løsninger og 

utforming av parken i samarbeid med representanter for Norsk Organisasjon for 

Rullebrett (NORB).  

 

Et skisseprosjekt for utvikling av sentrumsparken i kulturkvartalet ble 

av kommunestyret behandlet i sak15/35. Kommunestyret vedtok å 

legge skisseprosjektet til grunn i den videre planlegging av parken. 

 

Som en oppfølging til kommunestyrets behandling igangsettes det et 

forprosjekt for parken i 2016, parallelt med forprosjekt for bygging av 

nytt kunstsenter. Forprosjektet skal definere parkens kostnader, 

utforming og endelig innhold/aktiviteter. NORB har vært involvert i 

skisseprosjektet.  

 

Kultur 

Med bakgrunn i føringer i Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 

for perioden 2012-2015, ber kommunestyret rådmannen i løpet av første halvår 

2013 å legge fram en sak, hvor forslag på lokalisering og modeller for utvikling av 

fotballanlegg i plansone Skedsmokorset vurderes i et kortsiktig og langsiktig 

perspektiv. Herunder inngår også vurdering av ulike modeller for realisering av 

fotballhall i regi av Skedsmo fotballklubb. 

 

I kommuneplan 2015 – 2026, arealdelen er Lundjordet lagt inn som 

formål «Bebyggelse og anleggsformål – idrettsanlegg». Lundjordet er 

forutsatt å skulle løse lokalisering av fotballanlegg i plansone 

Skedsmokorset i et kortsiktig og langsiktig perspektiv, herunder også 

realisering av fotballhall i regi av Skedsmo Fotballklubb. Innsigelse fra 

Fylkesmannens landbruksavdeling har resultert i at saken ligger til 

behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Befaring 

med flere departement er gjennomført i juni. Avventer departementets 

behandling av innsigelsen, som er forespeilet å være klar i løpet av 

høsten. 

 

Kultur 

Budsjettvedtaket for 2014 – 11.12.2013:   

Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere et tilbud som gir trengende et 

kortvarig botilbud i Skedsmo. Det bør vurderes å etablere dette tilbudet som et 

interkommunalt samarbeid. 

 

Dette vedtaket følges opp ifm. utvikling av ny boligsosial 

handlingsplan. Kommunen skal delta i Husbankens kommuneprogram 

«Bolig for velferd», og videre utviklingsarbeid vil skje i denne 

sammenheng. Vedtaket vil da bli tatt inn i programarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

HS 
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Budsjettvedtaket for 2015 – 10.12.2014:   

Rådmannen bes foreta en oppdatert gjennomgang av investeringsplan for kommunens 

svømmehaller og gi en vurdering om det kan være formålstjenlig å foreta 

endringer i drift og lokalisering av svømmeanleggene. Det bør i tillegg foretas en 

vurdering hvorvidt et fremtidig badeanlegg i privat regi vil kunne bidra til å 

dekke deler av kommunens behov for svømmetilbud i undervisningssammenheng 

og behandlingsøyemed.  

KS-vedtak 09.12.2015: 

«Administrasjonen bes utrede muligheter for utvidelse av kapasiteten 

for folkebad og terapibasseng i Skedsmo kommune».    

Vedtaket følges opp, og sak vil legges fram for kommunestyret. Dialog 

med Thon for å se om det er grunnlag for samarbeid.  Det er foretatt en 

detaljert registrering av all aktivitet i bassengene, og basert på 

analysen av denne kartleggingen vil det fremmes en sak som viser 

mulighetsrom for en ev utvidelse av kapasiteten. 

Eiendom 

Det skal etableres ny skole i Lillestrøm som lokaliseres til Sophies Radichs vei. Skolen 

skal bygges kombinert med flerbrukshall. Det legges til grunn byggestart i 2018. 

Rådmannen bes i forbindelse med arbeidet med skolebruksplan vurdere 

dimensjonering av skolebygget. I løpet av 2016 skal det legges frem for politisk 

avklaring en sak som omhandler dimensjonering og kostnadsvurdering av 

prosjektet. 

Det etableres prosjektgruppe. Rom og funksjonsprogram som 

grunnlag for kalkyle gjennomføres vår-høst 2016. Sak legges fram til 

kommunestyret høsten 2016. 

 

Eiendom 

Rådmannen bes etablere en rapporteringsordning hvor det redegjøres årlig for 

arbeidsopplegg og resultater av arbeidet med oppfølging og bistand til personer med 

behov for sosialhjelp over tid. Rådmannen bes utrede økonomiske og sosiale 

konsekvenser av å ikke yte økonomisk sosialhjelp til dekning av husleieutgifter for 

langtidsmottakere av sosialhjelp, jfr. side 116 i rådmannens budsjettdokument. 

Vedtatt med 42 stemmer (A, H, V, SV, FRBBL, KrF, SP, PP, UA). 

Stemmeforklaring fra Kåre Mæland (SV), Frode Åkenes Johnsen (SV), Lisbeth 

Skulstad (KrF), Ann-Kristin Fiskerud (SP): 

Undertegnede representanter viser til omtale av ny praksis for forvaltning av 

supple¬rende sosialhjelp i NAV Skedsmo, side 116 i rådmannens budsjettdokument: 

”Som tiltak for å komme i budsjettbalanse foreslås det en innstramming av praksis der 

denne gruppen ikke gis økonomisk sosialhjelp til dekning av husleieutgifter”. 

Undertegnede representanter viser til rådmannens budsjettforslag for øvrig, og slutter 

seg til tiltak som har som formål å bistå mennesker med å komme i aktivitet, arbeid og 

utdanning, og ser etablering av et jobbsenter som viktig i denne sammenheng. 

Undertegnede representanter ber om at denne positive tilnærmingen også legges til 

grunn i arbeidet med å følge opp situasjonen til de som er omtalt i sitatet ovenfor. 

Undertegnede representanter slutter seg til den oppfatning at mottakere av 

trygdeytelser (pensjon, uføretrygd, dagpenger, AAP) så langt det lar seg gjøre skal 

klare seg uten økonomisk sosialhjelp. NAV skal gi råd og veiledning med mål at folk 

skal bli økonomisk selvhjulpne. 

 

Folk skal imidlertid ikke tvinges til å flytte fra egnede, nøkterne boforhold fordi 

trygdeytelsene ikke er tilstrekkelige. Det skal spesielt tas hensyn til barnas situasjon. 

Undertegnede representanter vil stemme for kommunens budsjett, men finner det 

nødvendig å be om å få dette standpunktet protokollert, og viser for øvrig til vedtak 

om rapporteringsordning for varslet praksisendring. 

 

Sakene ble behandlet i kommunestyret den 15. juni 2016. Det skal 

rapporteres årlig om arbeidet med mottakere av sosialhjelp som 

mottar støtte i mer enn 12 mnd. 

 

 

HS 
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Rådmannen bes vurdere alternativ og fleksibel bruk av leilighetene i Kjerulfs gate for 

å dekke det samlede behov i kommunens pleietjenester. 

 

 

Bruk av omsorgsboligene i Kjerulfsgate er omtalt i budsjettrundskriv 

for budsjett 2016 og i budsjettdokument til budsjett 2016. Videre har 

kommunestyret den 2. mars 2016 behandlet sak om omdisponering i 

helse- og sosialsektorens budsjett/HP for etablering av 18 forsterkede 

omsorgsboliger i bygget. 

HS 

Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere et lavterskeltilbud innenfor psykisk 

helse og rus for ungdom som avslutter skolegangen etter 10. skoleår. 

 

Saken er behandlet i tverrsektoriell styringsgruppe. 

Det vises til de tiltakene som eksisterer, og det anbefales ikke å lage 

særskilte tiltak. Sak vil bli fremmet til politisk behandling høsten 2016. 

HS 

Rådmannen bes utarbeide en sak med konkrete tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmo 

kommunes totale integreringsarbeid. I saken skal kostnader og forventet effekt av 

ulike tiltak vurderes. Saken skal ferdigstilles innen sommeren 2015 og danne 

grunnlag for ÅB 2016 og HP 2016-2019. 

Ifm saker om bosetting av flyktninger høsten 2015 og vinteren 2016 er 

det redegjort for utfordringsområder innen integreringsarbeidet. Det er 

i mars 2016 arrangert et integreringsseminar for medlemmer i politiske 

utvalg. Det skal utarbeides ny integreringsplan i kommunen, og 

arbeidet startet opp før sommeren 2016. 

 

HS 

Budsjettvedtaket for 2016 – 09.12.2015: 
 

  

Rådmannen bes utarbeide en plan for antall lærlingeplasser i Skedsmo 

kommune. Det skal i saken belyses status for antall lærlingeplasser og 

hvilke muligheter kommunen har for økt satsing på lærlingeplasser. Saken 

legges frem for politisk behandling innen utgangen av september 2016. 
 

Saken er fremmet til politisk behandling.  OP 

Det opprettes en informasjonsavis som fulldistribueres til alle husstander innenfor en 

total bevilgning til produksjon og distribusjon på 1 million. Format og innhold 

klargjøres i egen sak i løpet av første halvår 2016. 

 

Det er nedsatt en tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider med  

hvilken form avisen skal ha. Det er også gjennomført workshop knyttet  

til kanalvalg. Det fremmes politisk sak i løpet av høsten -16. 
 

OP 

Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Skedsmo kommune til KLP om å 

trekke ut sine investeringer fra fossil energi.   

Anmodningen er sendt til KLP.  Øk. Direktør 

Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Skedsmo kommune til KLP om å øke 

sine investeringer i fornybar energi.  

Anmodningen er sendt til KLP.  Øk. Direktør 

Rådmannen bes legge frem en sak med kostnadsoversikt og muligheter for 

solcelleanlegg på rådhustaket i forbindelse med rehabilitering.  

 

Det er i budsjettprosessen for 2017 ikke funnet rom for rehabilitering 

av taket på rådhuset, og problemstillingen med etablering av 

solcelleanlegg stilles derfor i bero til den blir aktuell. 

Eiendom 

Rådmannen bes vurdere solcelleanlegg ved rehabilitering av alle kommunale 

bygg. 
 

Vedtaket vil følges opp. Eiendomsavdelingen vil vurdere 

solcelleanlegg ved kommende rehabiliteringer av kommunale bygg, og 

dokumentere at vurderingen er gjort.  

 

Eiendom 

Rådmannen bes utrede en permanent parkløsning på Stortorvet, der dagens 

overflateparkering erstattes av parkering under bakken, i tråd med tidligere 

vedtatt visjon. Utredningen gjøres i samarbeid med Skedsmo Parkering AS. 

Sak legges frem innen utgangen av 2016. 

Eiendomsavdelingen sammen med Skedsmo parkering, teknisk sektor 

og kultursektoren utarbeider en skisse for prosjektet.  Det vil fremmes 

sak som angir omfanget og hvilke aktører som skal med, samt 

kostnadsestimater/finansiering. Det er engasjert et konsulentselskap 

for å få frem en vurdering av løsningen i løpet av høsten 2016. 

Eiendom 
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Leksehjelpordningen evalueres. Rådmannen bes legge frem sak i løpet av 2016. 
 

 

Saken ble behandlet  av HUU 25. mai og kommunestyret 15. juni.  

 

US 

Rådmannen bes fremme en plan som synliggjør behovene i kultur- og musikk-

skolen i kommunen. Det har over flere år vært lange ventelister for å få plass 

til alle som ønsker å delta her. Med utgangspunkt i dagens prisnivå skal det 

foretas en vurdering om hva som må til for å dekke opp behovet. Videre bes 

det vurderes muligheter for samarbeid med private kultur- og musikkskoler. 

Saken legges frem for politisk behandling innen utgangen av april 2016. 
 

Saken er behandlet og tatt til orientering av kommunestyret 11. 

mai 2016. Kommunestyret vedtok i tillegg at rådmannen bes 

legge frem en sak som viser muligheter for større samarbeid 

mellom musikk- og kulturskolen og private musikk og 

kulturskoler. Tilleggsvedtaket er likelydende med HUUs vedtak 

20. april. Saken kommer til politisk behandling i 

oktober/november.   
 

US 

Alle skoler og barnehager i Skedsmo skal ha oppnådd grønn profil innen 2019. 

Rådmannen bes vurdere om dette hensiktsmessig kan oppnås gjennom Grønt 

Flagg, som er en internasjonal miljøsertifiseringsordning. 
 

Saken er under arbeid. Vil legges fram til politisk behandling 

høsten 2016. 

US 

Riktig og god bruk av teknologi skaper økt trygghet og mestring både hos 

brukere og ansatte. Rådmannen bes fremme en sak der det redegjøres for 

status og muligheter for bruk av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenestene. Saken legges fram før årsbudsjett 2017, HP 2017-2020. 
 

Helse- og sosialsektoren har ulike tiltak tilknyttet bruk av 

velferdsteknologi. Mål og tiltak for å styrke satsingen på 

velferdsteknologi og endring av arbeidsprosesser vil være en del 

av kommende helse- og omsorgstjenesteplan. 

 

HS 

Rådmannen bes gjennomgå eksisterende ordninger og tiltak innenfor helse-

arbeid overfor barn og unge, og på bakgrunn av dette utarbeide en 

helhetlig plan hvor de forskjellige tiltakene koordineres best mulig. 
 

Rådmannen undersøker i første omgang hva som ligger i 

vedtaket. Tas inn i tverrsektoriell samordningsgruppe. 

 

 

Kommunen skal være en tilrettelegger for at frivillige og ideelle aktører kan 

være med på å bistå de flyktningene som får akutte mottaksplasser i 

kommunen. 
 

Akutte mottaksplasser er ikke en kommunal oppgave, og det er pt 

ingen aktuelle mottaksplasser i Skedsmo. Krever ikke politisk 

sak. 

 

Rådmannen gjennomgår konsekvensene av endringene i opplegget for drift av 

velferdssentraler, bl.a. for aktiviteten på Strømmen som følge av flytting 

til Kjerulfsgate og presenterer tiltak som eventuelt kan kompensere for 

reduserte lokale tilbud. 
 

Formannskapet behandlet i møte 17.02.16 sak 16/29 – «Helse- og 

velferdssentraler - orientering om drift i 2016». 

 

HS 

Rådmannen bes utrede hvordan kommunen kan legge til rette for flere fysiske 

aktiviteter for kommunens eldre. 
 

Dette vedtaket inntas som del av arbeidet med ny helse- og 

omsorgstjenesteplan.  

 

HS 

Rådmannen bes komme tilbake med sak om behovet for demenskoordinator i 

Skedsmo Kommune. 
 

Dette vedtaket inntas som del av arbeidet med ny helse- og 

omsorgstjenesteplan.  

 

HS 



48/16 Orientering om 2. tertialrapport 2016 - 15/00244-12 Orientering om 2. tertialrapport 2016 : Oppfølging av kommunestyrevedtak

        VEDLEGG 2 
Rådmannen bes komme tilbake med sak om behovet for kreftkoordinator i 

Skedsmo Kommune. 
 

Stilling som kreftkoordinator er opprettet.  

 

HS 

Rådmannen bes legge til rette for at Skedsmo Kommune når målet om dag-

aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, slik at 

kommunen er i rute da dette blir lovpålagt. 
 

Dette vedtaket inntas som del av arbeidet med ny helse- og 

omsorgstjenesteplan.  

HS 

Rådmannen bes utrede hva det koster Skedsmo Kommune at fysioterapeuter 

med driftstilskudd behandler pasienter utenfor kommunen, og igangsette 

et arbeid med å fakturere de kommunene som ikke selv sørger for 

tilstrekkelig kapasitet. 
 

Det fremmes sak til politisk behandling i september 2016.  HS 

Rådmannen bes komme tilbake med en oversikt over antall jordmødre i 

kommunen, og hvilket behov som er i forhold til barselretningslinjene. 
 

Spørsmålet besvares høsten 2016. HS 

Rådmannen bes utrede mulige tiltak for å øke bruken av opplevelseskortet. 

 
 

Det vil presenteres en sak for politikken i løpet av høsten 2016. Det er 

nedsatt en tverrsektoriell gruppe for å se på bruken av 

opplevelseskortet. Det vil også gjøres en vurdering om kortet kan 

samordnes med aktivitetskortet for samme målgruppe. 

 

Kultur 

Rådmannen bes utrede etablering av et bibliotek i Lillestrøm, herunder se på 

dimensjonering, kostnader og mulige lokasjoner, samt mulighetene for et 

samarbeid med fylkesbiblioteket. Sak legges frem i løpet av 2016. 
 

 

Konkurransegrunnlag for utredning av bibliotek i Lillestrøm er 

utarbeidet. Anbudsforespørsel vil sendes aktuelle konsulentfirmaer 

etter kommunestyrets behandling den 14.9.2016 om stiftelse av 

Multimediabygg AS.  

Kultur 

Rådmannen bes utrede bruk av uteområdene ved gamle Tærud skole som 

skolehage for skoler og barnehager. Sak legges frem i løpet av første 

halvår 2016. 

Området ved gamle Tærud skole synes lite egnet til skolehage. Det vil 

leveres en utredning som tar utgangspunkt i en vurdering av om det 

skal etableres skolehage uavhengig av plassering. Saken er fremmet i 

hovedutvalgene i august, og vedtas endelig i kommunestyret 14. 

september 2016.  

Kultur 

Lillestrøm Torv skal bli et levende torg med typiske torgaktiviteter som salg av 

kortreist mat og andre handelsvarer. Rådmannen bes utrede mulighetene 

for et aktivt torg og legge dette fram til kommunestyret før sommeren 

2016. 
 

Det er avholdt en workshop med aktuelle samarbeidspartnere. Dette gir 

innspill til saken. Kultur leverer en sak som starter i HUK i oktober 

2016.  

Kultur 

I påvente av endelig avklaring av fremtidig bruk av Kirkegata 10, bes 

rådmannen se på mulighetene for midlertidig bruk av eiendommen til 

ungdoms- og fritidsformål. 
 

Saken er under arbeid. Det er besluttet at eiendommen ikke inngår som 

en del av nybygget for Akershus kunstsenter. Administrasjonen har fått 

politisk tilslutning til en utredning om bruk av bygninger til 

ungdomsaktiviteter i kommunal regi. Prosjekt iverksettes høst 2016.  

 

 

Kultur 
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        VEDLEGG 2 
 

 
Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport for de kommunale idretts-

anleggene i Skedsmo. Rapporten skal blant annet omhandle innvendig 

forhold på bygg, utvendige forhold på anlegg og driftsavtalene med de 

lokale idrettslagene. Tilstandsrapporten legges fram i forbindelse med 

rulleringen av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Sakene om tilstandsrapport og rullering av kommunedelplanen må legges 

fram samtidig. 
 

Tilstandsrapporten inngår som vedlegg til Kommunedeplanen for 

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, sendes ut på høring i september 

2016.. Driftsavtalene med de lokale idrettslagene legges frem som egen 

sak i løpet av 1. halvår 2017.  

 

 

Kultur 

Kommuneplanens strategi for dokumentasjon og formidling av informasjon 

om Romerikslandskapets tilblivelse og utvikling følges opp. 
 

Vedtaket vil følges opp.  

 

 

Sak om utarbeidelse av verneplan for raviner legges fram til behandling våren 

2016.  

 

Saken ble behandlet av kommunestyret 15. juni 2016. Teknisk 

Rådmannen bes vurdere midlertidige strakstiltak som sikrer kartlagte ravine-

områder av regional verdi mot ytterligere fysiske inngrep inntil verneplan 

for raviner er utarbeidet og vedtatt. 
 

Hensyn og tiltak følges løpende opp gjennom saksbehandlingen 

hos plan- og byggesaksavdelingen. Videre tiltak vil følges opp av 

«Verneplan for raviner» som skal vedtas innen 1. kvartal 2017.  

Teknisk 

Rådmannen bes, i samarbeid med Ruter, gjennomgå det samlede busstilbudet i 

kommunen, og utrede tiltak for å sikre bedre bussfremkommelighet og 

kortere reisetid på rutene i Skedsmo. Det skal spesielt vurderes endringer, 

i f.eks. trasévalg og ruteopplegg, som kan sikre bedre og raskere 

forbindelser, særlig inn mot Lillestrøm terminal. Sak legges frem innen 

utgangen av 2016. 
 

Saken er sendt til politisk behandling, og saken kommer opp i 

september 2016. 

Teknisk 

Rådmannen bes utrede etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 120 fra 

Skedsmokorset til Gjerdrum grense. Utredningen bør også, i samarbeid 

med Gjerdrum kommune, se på sammenkobling med gang- og sykkelvei 

fra Ask til Skedsmo grense. Sak legges frem i løpet av første halvår 2016. 
 

Avsluttet. Saken ble behandlet i kommunestyret 15. juni 2016.  Teknisk 

Klimaregnskap og bærekraftrapport innføres i årlig budsjett- og regnskaps-

rapportering.  
 

Norsk Energi er engasjert for å lage et klimaregnskap for 

kommunen. Rådmannen mottok klimagassregnskapet 1. 

september og det forberedes nå en politisk sak.   

Teknisk 

Rådmannen bes utarbeide en plan i 2016 med formål å organisere fjerning av 

svartelistede arter. Det legges vekt på å involvere innbyggere gjennom 

informasjon og dugnadsarbeid.  
 

Sak ble fremmet av kultursektoren, og kom opp i kommunestyret 

i 15. juni 2016. Arbeid med handlingsplan er igangsatt på teknisk 

sektor.  

Teknisk/ 

alt. kultur  

Skedsmo kommune søker om tilskudd til klimatilpasning av Miljødirektoratets 

tilskuddsordning, til etablering av modell for flomveier og vassdrag, innen 

søknadsfristen 15. januar 2016.  
 

Kommunen har mottatt kr 400.000 i tilskudd. Og vil i løpet av 

høsten starte arbeidet med modellen for flomveier og vassdrag. 

Modellen utarbeides i samarbeid med Lørenskog kommune.  

Teknisk 
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OVERSIKT OVER INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 31. AUGUST 2016, BRUTTO UTGIFTER INKL. MVA. VEDLEGG 3

Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

Eiendomsskatteprosjekter:

9226 2011 - BROGATA 2 INNVENDIG 2011/12 2 499 000 1 357 500 3 856 500 2 499 049 1 357 451

Sluttført. Restbeløp skal brukes i Kirkegt. 10 (KS 

2011/6652). Se kommentarer på prosjekt 5025.

9247 2013 - HALL/PARK SLORA 2013-15 103 662 000 13 338 000 117 000 000 618 781 111 541 285 5 458 715

Ferdigstilt høst 2015. Gjenstår å lage 

kunstgressbane 1,6 mill. kroner + noe mindre 

arbeider. 

9249 2013 - PROSJEKTERING HUSEBYLÅVEN 2013 0 25 000 000 25 000 000 450 584 752 441 24 247 559 Forprosjekt vil bli ferdig i høst.

9252 2015 - SAGDALEN GANGBRO 2015 0 4 375 000 4 375 000 9 750 9 750 4 365 250

Arbeidet starter opp i okt 2016. Ferdigstillelse før 

sommeren 2017. I tillegg til disse 

eiendomsskattemidlene er det avsatt midler fra 

ordinær investeringsmidler.  Totalkostnad er 

beregnet til 7,5 mill.

9258 2016 - FORSKJØNN. PARKER/GR.OMR 2016 0 200 000 200 000 0 0 200 000

Til oppsetting av Henrik Sørensen monument. Vil bli 

fakturert i september.

9262

2006/2008 - LYSLØYPE 

ASAK,SKEDSMOMARKA  M.M. 2008 1 000 000 0 1 000 000 0 1 894 998 106 Sees i sammenheng med prosjekt 9282.

9263 2006,2008 - G/S-VEI OG TRAFIKKSIKR. 2016 0 6 688 000 6 688 000 0 0 6 688 000

Brukes til diverse trafikksikkerhetstiltak, 

Nittedalsgata g/s-vei, og Alexander 

Kiellandsgt/Fetveien og Møllebrua. Utgiftene 

belastes ved regnskapsavslutning.

9264 2015 - BELYSNING FLOMVOLLEN 2015 2 875 000 0 2 875 000 13 231 2 703 416 171 584 Ferdig og satt i drift.

9268 NÆRMILJØANLEG 2008/BRÅNÅS 2005 2008 580 000 0 580 000 0 464 042 115 958

Etablering av kunstgressslette er sluttført 2013. 

Skateparken er godkjent av Fylkesmannen. 

Prosjektet er under vurdering.

9272 2015 - REHAB SKEDSMOHALLEN 2015 5 000 000 0 5 000 000 2 741 825 4 594 643 405 357

Tribuner ble levert og installert i februar 2016. 

Restbeløpet vil benyttes til øvrig rehab i hallen.

9281 2015 - ORGEL STRØMMEN KIRKE 2015 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0

Pengene er overført til Skedsmo kirkelige fellesråd, 

som ivaretar prosjektet. Orgelet er satt i produksjon, 

og vil bli installert før jul 2017. 

9282 2009 - LYSLØYPE TÆRUDDALEN 2009-15 1 809 000 2 241 000 4 050 000 0 1 541 556 2 508 444

Strekningen fra Tærud fjellhall til «Damefallet» i en 

lengde på 1,8 km var ferdig rehabilitert i 2013. Det er 

gjennomført prosjektering for å ferdigstille lysløypa. 

Videreføring avhenger av nye avtaler med 

grunneierne. Prosjektet planlegges sluttført i 2016. 

Ses i sammenheng med 9262.

9284 2009 - TURVEI/RIDESTI FASE 1-3 2009 2 368 000 1 832 000 4 200 000 2 368 835 1 831 165

Etter at det i 2015  ikke lyktes å inngå avtale med 

berørte grunneiere, er prosjektet stilt i bero.

9296 2014 - REHAB SVØMMEHALLER 2015 2 137 000 14 113 000 16 250 000 2 256 594 4 134 604 12 115 396 I arbeid. 
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Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

9304 2016 - FORPROSJEKT KUNSTSENTER 2016 0 1 000 000 1 000 000 155 959 214 474 785 526

Forprosjekt i gang. Akershus fylkeskommune bidrar 

med 1,0 mill. kroner. Utgiftene stipulert til  ca 2,3 

mill. kroner, dvs et merforbruk på 0,3 mill. kroner.

9307 2016 - RÅDHUSPARKEN 2016 0 1 250 000 1 250 000 75 431 75 431 1 174 569

Det er anskaffet et arkitektfirma for forprosjektering 

av Rådhusparken. Forprosjektet vil starte opp i 

september.

9314 2016 - NYLENDLIA SKISENTER (STRØM) 2016 0 200 000 200 000 0 200 000 Vil bli utført i  2016.

9315 2016 - SLORA KUNSTGRESSBANE 7'ER 2016 0 0 0 11 737 11 737 -11 737 

Rehabilitering av kunstgressbaner finansieres via 

ikke disponerte inngående spillemidler. Vil bli 

budsjettert i oktober ihht vedtak KS- sak 16/79 

(vedtatt 15.06.16) i kommunestyret.

SUM PROSJEKTER FINANSIERT AV EIENDOMSSKATT 74 094 500  8 833 892

Øvrige prosjekter:  

1008 NYBYGG/REHABILITERING SKB 2012/16 0 1 105 000 1 105 000 95 453 95 453 1 009 548  Går til oppgradering av SKB-leiligheter. 

1017 LADEPUNKTSTRATEGI 2015 2015 1 611 000 8 830 000 10 441 000 3 424 996 6 088 047 4 352 953

I arbeid. Teknisk sektor har 1 mill i budsjett (til 

eksterne), øvrige midler håndteres av 

eiendomsavdelingen til ladepunkter på kommunale 

bygg.

1030 DIV. MINDRE INV. EIENDOMSAVD. 2016 0 2 375 000 2 375 000 484 876 484 876 1 890 124 Årlig bevilgning.

1051 FIBERNETT/BREDBÅD 2016 0 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 Årlig bevilgning.

1053 HOTELLTOMTA 2013 728 000 1 022 000 1 750 000 70 560 863 341 886 659

 Det er dialog med den andre grunneieren Lillestrøm 

Delta AS om avtaleinngåelse (stiftelse av AS for 

utbygging) og evt ytterligere planarbeid.

1055 BRÅTEJORDET - KJØP AV GRUNN 0 0 0 37 575 37 575 -37 575 Omposteres.

1060 ENØK-INV. DEKKET AV 2.5611.011 2016 0 14 031 000 14 031 000 456 315 456 315 13 574 685

Årlig bevilgning (3,85 mill) + overført fra 2015.  Ses i 

sammenheng med EPC-prosjektet.

1073 UTFASING OLJEFYRER 2013 3 166 000 10 834 000 14 000 000 2 235 292 5 361 624 8 638 376 Ses i sammenheng med EPC-prosjektet. 

1074 STORTORVET - REGULERINGSPLAN 2012 225 400 219 000 444 400 0 281 425 162 975 Reguleringsplan.

1075 REGULERINGSPLAN JONAS LIESGT 2013 216 000 1 284 000 1 500 000 0 221 238 1 278 763 Reguleringsplan.

1076 REG. PLAN SYKEHUSET 2013 281 000 4 219 000 4 500 000 0 280 861 4 219 139

Reguleringsplan. Forhandlinger med 

Studentsamskipnaden.

1087 KJØP AV SKOLETOMT, SOPHIE R. VEI 2013 30 950 000 500 000 31 450 000 220 013 31 132 555 317 445 Reguleringsplan er ferdig.

1088 KJØP AV FLYKTNINGEBOLIGER 2014 19 800 000 0 19 800 000 20 321 198 40 142 822 -20 342 822 

Ramme på 70 mill gitt av kommunestyret i april 

2014. Budsjettet reguleres etter hvert som boligene 

kjøpes inn, og finansiering er gitt fra Husbanken.  

Budsjettet for 2016 er ikke oppjustert, dette vil bli 

gjort i slutten av året Det er kjøpt 6 leiligheter og 1 

stor enebolig.

1089 HARDBRUKSBOLIGER 561 000 500 000 1 061 000 271 219 934 838 126 162

 Tomt i Roseveien utredes. Bestilt 

grunnundersøkelse med sikte på omregulering. 

Vurderer også plassering i Leirsundveien.

1090 EPC - PAKKE 1 2015 7 629 000 38 496 000 46 125 000 21 694 593 30 779 843 15 345 157 Fase 1 vil sluttføres i 2016.
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Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

1091 NITTEBERG INFRASTRUKTUR 2015 16 000 000 0 16 000 000 1 756 101 7 678 221 8 321 779

Forventes ferdigstilt i 2016. Det ble ikke overført 

midler fra 2015 til 2016 pga forståelse av at arbeidet 

ville bli sluttført i 2015. Totalrammen for prosjektet vil 

ikke overskrides.

1093 SALG AV NITTEBERG 2015 0 540 000 540 000 52 135 554 785 -14 785 Dekkes av salgsinntekter.

1096 KJØP ÅRÅSVN 16A 2016 0 18 500 000 18 500 000 18 474 900 18 474 900 25 100 Er ferdig.

1097 SALG AV GNR 57/BNR 57 BERGER 2016 0 0 0 60 998 0 Dekkes av salgsinntekter.

1098 BOLIGSPRINKLING SAGTUN 2016 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 I prosjekteringsfasen.

1151 OMBYGGING KEMNER 2016 0 1 000 000 1 000 000 1 117 141 1 117 141 -117 141 Finansieres av fondsmidler. Budsjettet vil bli justert.

1709 REG. PLAN - SKEDSMO BETONG 2013 1 600 000 0 1 600 000 36 090 1 635 942 -35 942 Sluttbehandlet.

1801 SALG AV GNR57/BNR 56 BERGER 2016 0 0 0 27 580 27 580 -27 580 Dekkes av salgsinntekter.

2068 NY UNGD.SKOLE STRØMMEN (BRÅTE) 2011 235 610 900 0 235 610 900 270 342 234 657 409 953 491

Ferdigstilt høsten 2014. Utgifter til etterarbeid. 

Sluttregnskap for hele prosjektet på Bråtejordet vil 

legges fram høst 2016.

2071 BARNEHAGE BRÅTEJORDET 2013 30 841 000 55 159 000 86 000 000 30 626 646 71 238 666 14 761 334

Ferdigstil. Sluttregnskap for hele prosjektet på 

Bråtejordet vil legges fram.

2076 OMBYGGING STALSBERG SKOLE 2014 43 874 000 1 653 000 45 527 000 731 127 43 814 832 1 712 168 Arbeider pågår.

2078 TILBYGG/OMBYGG STRØMMEN B-HAGE 2015 993 000 25 007 000 26 000 000 10 301 702 11 367 026 14 632 974 Arbeidet pågår. 

2079 TILBYGG LILLESTRØM BARNEHAGE 2016 0 35 600 000 35 600 000 353 716 435 811 35 164 189 Akkurat blitt lyst ut på Doffin. Planlagt ferdig i 2018.

2081 NY SKOLE SOPHIE RADICHSVEI 2016 0 0 0 18 450 525 18 450 525 -18 450 525 Eget vedtak i KS 15.06.2016. Vil bli budsjettjustert.

3005 TRÅDLØST NETT SYKEHJEMMENE 2016 0 306 055 306 055 Dekkes av prosjekt 3028.

3013 OMBYGGING FLYTTING TTB 2016 0 0 0 22 079 22 079 -22 079 Dekkes av prosjekt 3028.

3016 BOFELLESSKAP SOLBAKKEN 2012 26 833 000 0 26 833 000 19 922 28 371 099 -1 538 099 

Noe utfakturering gjenstår. Kommunens andel vil bli 

ca. 1,9 mill. kroner.

3028 INVESTERINGER H/S 2016 0 5 676 000 5 676 000 0 0 5 676 000

Årlig bevilgning 3,1 mill + midler overført fra tidligere 

år.

3044 NY OVN DISTRIKTSKJØKKEN SK-TUN 2016 0 0 0 171 494 171 494 -171 494 Dekkes av prosjekt 3028.

3045 OMBYGGING DISTR. KJØKKEN SK-TUN 2016 0 0 0 201 181 201 181 -201 181 Dekkes av prosjekt 3028.

3068 OMSORGSBOLIGER - HUSEBYJORDET2009, 2011 127 457 000 6 944 000 134 401 000 373 851 130 107 592 4 293 408

Overtatt i sept 2013. Avventer resultat av rettssaken i 

august 2015. 

3081 KJERULFSGT BO- OG OMS.SENTER 2012 283 308 100 55 630 000 338 938 100 3 551 266 305 464 450 33 473 650

Arbeidet er avsluttet. Gjenstår noen mindre arbeider. 

Det vil bli et mindreforbruk på ca. 30 mill. kroner som 

skyldes liten andel uforutsette utgifter og derfor lavt 

forbruk av reservepotten.

3093 VAREBIL HJELPEMIDDELTJENESTEN 2016 345 500 345 500 Dekkes av prosjekt 3028.

3097 OMBYGGING 3 ETG LIBOS 2016 0 500 000 500 000 21 250 21 250 478 750 Dekkes av prosjekt 3028.

3099 K-SAK 15/99 BARNEBOLIG ASAK 2015 0 12 000 000 12 000 000 9 652 906 9 652 906 2 347 094 Arbeidet pågår. 
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Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

5005 UTENDØRS TRENINGSAPPARATER 2016 0 375 000 375 000 0 375 000

Det er bevilget 300 000 eks mva til tiltaket hvert år i 

en 4 års periode. Det utarbeides i løpet av 2016 en 3 

årig prosjektplan for lokalisering av apparater i 

kommunen. I løpet av høsten 2016 vil 

treningsapparater bli plassert ved Nebbursvollen/ 

Bondetangen, samt at det suppleres med flere 

apparater i Lillestrøm idrettspark.

5006 SAGELVA MILJØ-HISTORIEPARK 2013 591 000 2 409 000 3 000 000 816 188 1 418 484 1 581 516

Fremføring av Sagstien fra Mølleparken til 

Skjærvagapet med kryssing under Skjettenbroa. 

Prosjektering tilsier at prosjektet vil ha en 

totalkostnad på 8 mill. kroner. 

5010 MASKINER 2013 0 750 000 750 000 406 250 406 250 343 750

Det er per august kjøp inn en ny traktor til Skedsmo 

stadion. Restbeløpet vil bli benyttet til driftsutstyr til 

nye kunstgressbaner.

5014 REHABILITERING PARKER 2014 0 1 125 000 1 125 000 449 917 449 917 675 083

Midlene er så langt brukt til belysning i Vollaparken 

og Skedsmohallen kafeteria. Noe vil også bli brukt 

på utbedring og sikkerhetstiltak på langrennscross 

anlegget i Tæruddalen.

5016 REHAB. UTEANLEGG SØRUM F.GÅRD 2014 0 475 000 475 000 144 750 144 750 330 250

Planlegging av oppgradering av parkeringsplassen 

på Sørum Fritidsgård har startet. Prosjektet 

forventes gjennomført til høsten. Per august er deler 

av arbeidet utført.

5022 PARK KIRKEGATA 10/12 2013 1 010 000 9 290 000 10 300 000 64 407 750 239 9 549 761

Prosjektering og kostnadsberegning av 

sentrumsparken gjennomføres i 2016. 

Prosjekteringen bygger videre på skisseprosjekt for 

parken, vedtatt våren 2015. Prosjektering og 

kostnadsberegning følger tilsvarende prosess for 

Akershus kunstsenter, med forventet politisk 

behandling i løpet av november 2016.

5024 DIGITALISERING BIBLIOTEK 2015 0 1 250 000 1 250 000 99 063 99 063 1 150 937

Prosjektplan, kravspesifikasjonen og utkast 

konkurransegrunnlag for fem utlåns- og 

innleveringsautomater ferdigstilles innen 1.10. 

Opplegg for sortering utredes. Tilbud innhentes.

5025 INNV. REHAB KIRKEGATA 10 2012 285 000 3 215 000 3 500 000 0 286 945 3 213 055

Kirkegata 10 skal rehabiliteres innvendig til bruk til 

ungdomsaktiviteter. Prosjekt 5025 var opprinnelig på 

2 mill kroner. I 2016 er det budsjettjustert inn bruk av 

fond slik at totalbevilgningen er høyere enn tidligere 

rapporter. Bruk av fondet har alltid vært en del av 

finansieringen, men fremkommer først nå på 5025. 

Sees også i sammenheng med E-skattemidlene på 

9226, som skal brukes til samme formål.
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Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

5031 STRØMMEN KUNSTGRESS 11'ER 2016 0 0 0 14 762 14 762 -14 762 

Rehabilitering av kunstgressbaner finansieres via 

ikke disponerte inngående spillemidler. Vil bli 

budsjettert i oktober ihht vedtak KS- sak 16/79 i 

kommunestyret.

5033 STRØMMEN KUNSTGRESS 9'ER 2016 0 0 0 32 556 32 556 -32 556 

Rehabilitering av kunstgressbaner finansieres via 

ikke disponerte inngående spillemidler. Vil bli 

budsjettert i oktober ihht vedtak KS- sak 16/79 i 

kommunestyret.

5034 LILLESTRØM KUNSTGRESS 11'ER 2016 0 0 0 26 619 26 619 -26 619 

Rehabilitering av kunstgressbaner finansieres via 

ikke disponerte inngående spillemidler. Vil bli 

budsjettert i oktober ihht vedtak KS- sak 16/79 i 

kommunestyret.

5068 REHAB. KIRKEBYGG 2013 0 259 000 259 000 0 259 000 Benyttes i 2016. 

5071 KULTURVERNTILTAK 2014 0 332 000 332 000 0 332 000

Til utarbeiding av museumsplan som påbegynnes 

høst 2016,  og til områdeplan fornminner Asak. 

5080 REHAB KAPELL SKEDSMO KIRKE 2013 4 498 000 402 000 4 900 000 31 896 4 488 566 411 434 Er ferdigstilt, og sluttregnskap vil bli framlagt.

5081 SKEDSMO KIRKEGÅRD-UTVIDELSE AREAL2005/09 63 324 000 1 676 000 65 000 000 241 757 59 804 591 5 195 409

Avsluttet. Noe oppfølgingskostnader påløper. 

Sluttregnskap vil bli framlagt.

5082 KUNSTPARK 2010 10 551 000 1 719 000 12 270 000 830 600 10 888 651 1 381 349

Videre utvikling av nye skulpturer i Elvebredden 

kunstpark. Det er inngått avtale om ny skulptur 

"Lyden av Lillestrøm" ved Nitelva bru med 

kunstneren Fredrik Raddum. 1/3 av 

kontraktssummen er per august utbetalt. "Yes to All" 

er planlagt ferdigstilt 1. oktober.

5084 GEOPARKEN 2016 0 375 000 375 000 0 0 375 000

Vedtak KS- sak 16/63 Disp. av 

regnskapsoverskuddet 2015, tiltak Geoparken

5090 GAR/LAGER STALSBERGHAGEN 2016 0 0 0 129 625 129 625 -129 625 

KS vedtak 2016/111. Ramme 5,8 mill. kroner vil bli 

budsjettjustert. Samarbeid med Rælingen kommune. 

Skedsmo's andel dekkes av salg av prestebolig. 

5093 NYBYGG AKERSHUS KUNSTSENTER 2016 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 Fylkeskommunens andel, se også prosjekt 9304.

5095 FJERNING GRUNNVANN STALSBERGH 2015 221 000 2 904 000 3 125 000 3 261 741 5 071 254 -1 946 254 

Prosjektet startet høsten 2015 og er ferdigstilt pr 

august. Det er forventet et merforbruk på prosjektet 

grunnet endringer i behovet for tilførte jordmasser. 

Rælingens bidrag på ca 1 mill kroner er ikke per 

august tatt inn i regnskapet. Et sluttregnskap vil bli 

laget høsten 2016.

6004 GARDEROBER LEIRAVEIEN 2012 2 000 000 0 2 000 000 423 922 2 796 419 -796 419 

Eiendomsavdelingen styrer prosjektet. Her er det et 

overforbruk, pga misforståelse om at rammen var 

eks. mva. 

6100 SAMFERDSEL 2015 0 47 970 000 47 970 000 7 144 869         7 144 869 40 825 131 Se egen investeringsoversikt fra teknisk sektor.

6400 VANN 2015 0 57 257 000 57 257 000 13 695 416       13 695 416 43 561 584 Se egen investeringsoversikt fra teknisk sektor.

6500 AVLØP 2015 0 153 400 000 153 400 000 49 416 794       49 416 794 103 983 206 Se egen investeringsoversikt fra teknisk sektor.

6801 SALG AV EIENDOM 2015 0 0 0 370 248            370 248 -370 248 Utgifter ved salg dekkes av salgsinntekter.
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Nr Prosjektnavn Budsj.- Tidligere Budsjett 2016 Sum budsjett Utbetalt i 2016 Totalt forbruk Rest for Kommentar

år budsjett  for prosjektet pr. aug 2016 for prosjektet prosjektet

6810 KJØP/SALG MASKINER/TRANSP.MIDLER 2015 0 4 475 000 4 475 000 3 329 307 3 329 307 1 145 693 Se egen investeringsoversikt fra teknisk sektor.

7016 HOVEDPLAN VEILYS 2013 0 13 544 000 13 544 000 2 141 046 2 141 046 11 402 954 Se egen investeringsoversikt fra teknisk sektor.

SUM 683 920 500 238 142 220  

                                                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknisk sektor 288 709 000 78 750 413

Kultursektoren' 36 136 500 11 749 499

HS-sektoren 5 676 000 1 067 559

Sentraladm. 353 399 000 146 574 749

SUM 683 920 500 238 142 220

0
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Rapportering på investeringer 2. tertial 2016 i teknisk sektor 
Tertialrapporten er en utvidet rapportering i forhold til sektorens faste månedsrapportering på investeringer. I tertialrapporten rapporterer sektoren på alle 
prosjekter oppført på investeringsplanen 2016 uavhengig om de er igangsatt eller ikke. Rapporten fokuserer på anlegg oppført på årets investeringsplan, 
men den tar også for seg andre anlegg fra tidligere år som ennå ikke er avsluttet. Det er flere anlegg som ble startet høsten 2015 som vil fortsette langt ut i 
2016, vi har valgt å omtale disse anleggene i rapportens hoveddel. De anleggene med oppstart i 2015 som i hovedsak er ferdige er samlet i listen «Andre 
anlegg», som kommer helt til slutt. Investeringsbudsjettet blir vedtatt på hovedprosjektene, henholdsvis 6100-Samferdsel, 6400-Vann og 6500-Avløp. Etter 
hvert som anleggene starter blir budsjettet flyttet fra hovedprosjektet til det enkelte anleggets prosjektnummer. Dette gjøres for å ha bedre kontroll på 
budsjettet og regnskapet til anleggene på sektoren.  

Investeringsplanen er en årlig plan som skal gi føringer på hvordan sektorens investeringsmidler disponeres, planen blir utformet parallelt med 
budsjettarbeidet. Kommunestyret vedtar sektorens investeringsramme i årsbudsjettet. Investeringsplanen blir vedtatt i Hovedutvalget for tekniske 
tjenester, og alle endringer på planen innenfor vedtatt budsjettramme blir behandlet her. Som grunnlag for investeringsplanen ligger Plan for utskifting av 
grått støpejern og Hovedplan avløp. Her beskrives kommunens langsiktige planer for å oppgradere vann- og avløpssystemet. Det er beregnet en tidshorisont 
på 15 år for å gjennomføre alle tiltakene, og vi er nå inne i det fjerde året for gjennomføring. Hovedplan veilys ble vedtatt i kommunestyret i 2012 og 
beskriver hvordan veilysnettet skal oppgraderes, denne planen har en tidshorisont på 10 år.  

Tabellen nedenfor oppsummerer sektorens investeringsramme og brutto regnskapstall for andre tertial.  

Investeringsområde Opprinnelig budsjett Overført fra 2015 Tilskudd Budsjett 2016 Beløp 

Vann 7 300 000,00  49 957 000,00  0,00  57 257 000,00  13 695 415,83  

Avløp 114 800 000,00  38 600 000,00  0,00  153 400 000,00  49 416 794,42  

Vei 30 487 500,00  12 895 000,00  4 587 500,00  47 970 000,00  7 144 869,13  

Veilys 10 875 000,00  2 669 000,00  0,00  13 544 000,00  2 141 045,64  

Eiendomsskatt      

2006-2015 - G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING 6 000 000,00  688 000,00  0,00  6 688 000,00  0,00  

2015 - BELYSNING FLOMVOLLEN 0,00  0,00  0,00  0,00  13 230,55  

2015 - MØLLEBRUA (SAGDALEN GANGBRO) 0,00  4 375 000,00  0,00  4 375 000,00  9 750,00  

Kjøp/salg maskiner 4 475 000,00  0,00  0,00  4 475 000,00  3 329 307,19  

Ladepunktstrategi 0,00  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00  30 000,00  

  173 937 500,00  110 184 000,00  4 587 500,00  288 709 000,00  75 780 412,76  
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Investeringsplan 2016 – Teknisk sektor  
 

6301 – Diverse trafikksikkerhet Status 

 

Midlene brukes til ulike veisikkerhetstiltak som bommer, fartshumper og fortau. I mange tilfeller 

utløser kommunens egenandel tilskudd fra Aksjon Skolevei.  

Flere av anleggene som er planlagt i år, utføres av kommunens driftsavdeling: 

30 Fartshumper/fartsreduserende tiltak. Ferdig. 

Vardeveien: Intensivbelysning. Utføres i løpet av året.  

Korshagen: 200 meter gang-/ sykkelvei. Ferdig.  

Sørjordet: Oppgradering av snarvei.  

Budsjettet på 1,25 mill. kroner er satt av på prosjekt 9263 – 2006-2015 – G/S-vei og trafikksikring (e-

skatt).  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 0 Kr 962 403,62 77,0 % Kr 1 250 000 

 

6117 – Kollektivtiltak  

 Det skal bygges nye holdeplasser med lehus. Det er søkt om tilskudd fra Aksjon Skolevei og Statens 

vegvesen. Søknadene ble ikke innvilget. Det prioriteres å bygge en ny holdeplass Brånåshagen, langs 

Brånåsveien. Arbeidet prosjekteres og skal utføres i løpet av høst/vinter 2016. 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 625 000 Kr 0 0 % Kr 625 000 
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6288 – Sykkelby  Status 

 

Midlene går til mindre sykkelveiprosjekter. I år skal prosjektene Rælingsveien turvei og Rolf Olsens 

vei ferdigstilles. Vi har fått tilskudd på over 1 mill. kroner i år. I tillegg dekker prosjektet innkjøp av 

blant annet sykkelstativer og sykkeltellere.  

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 2 462 500 Kr 396 846,14 16,1 % Kr 1 000 000 

 

6238 – Skiltarbeider Status 

 

Arbeidet med nyskilting og adresseskilting pågår. Det er kommunens driftsavdeling som utfører 

arbeidet. Skiltplan for Volla er utført. 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 1 300 000 Kr 402 808 31,0 % Kr 1 000 000 
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7016 – Hovedplan veilys Status 

 

Hovedplan veilys 

Arbeidet med veilys følger hovedplanen. Planen legger opp til et investeringsnivå på kr 10 mill. årlig. 

Det ble overført ubrukte midler fra 2015 til 2016. I år er det fokus på installasjon av skap. Dette gjør 

at vi får målt en større andel av strømforbruket, noe som vil gi en gevinst på årlige driftskostnader. I 

år arbeides det med: 

7025 – Utskifting av armaturer: Prognose er 1500 ledarmaturer i 2016. Kostnad 3,0 mill. kroner. Det 

jobbes med ny rammeavtale for drift og vedlikehold av veilys. Denne inkluderer også innkjøp og 

montering av armaturer og skap. Det er avsatt 8,7 mill. kroner i 2016, ubrukte midler vil bli overført 

til 2017. 

7026 – Forsyning måling og styring: 25 skap er under montering og blir ferdig i løpet av året.  15 

skal tilknyttes. Budsjett er 1,6 mill. kroner. 

7027 – Utskifting kabler og strekk: I henhold til hovedplan, 2000 meter i år. Budsjett 2,25 mill. 

kroner. Dette skal bli ferdig i løpet av 2018. 

7028 – Dokumentasjon: Veilysdatabasen er ferdig registret og satt i drift. Budsjett 0. 

7059 – Nyanlegg: Ingen nyanlegg i år. Arbeidet fortsetter i henhold til hovedplanen i 2018.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 13 544 000 Kr 2 141 045,63 15,8 % Kr 7 000 000 
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7007 – Prosjektering  Status 

 Midler avsatt til prosjektering av nye anlegg. Det ble overført ubrukte midler fra 2015 til 2016. Nå 

arbeides det i hovedsak med å prosjektere ferdig anleggene på 2016-planen. I tillegg jobbes det 

med prosjekter med planlagt oppstart høst 2016 og senere.   

Budsjett vann: kr 3,35 mill.  

Budsjett avløp: kr 3,72 mill.  

Budsjett vei: kr 4,0 mill.  

Fire delprosjekter utblokking av vannledning (2,2 km vannledning) 

Rikard Nordraaksvei 

Johan Svendsens vei 

Vannforsyning Skedsmokorset 

Oppgradering av broer i Nordens vei 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 10 208 000 Kr 3 246 828,83 31,8 % Kr 10 200 000 

 

7002 – Etterarbeid Status 

 Midlene er satt av til å dekke etterarbeid på prosjekter som er avsluttet. Dette dreier seg i hovedsak 

om prosjekter fra 2015 eller tidligere hvor det ikke er avsatt eget budsjett. Arbeid som gjenstår kan 

for eksempel dreie seg om istandsetting av hager. 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 1 230 000 Kr 191 323,73  15,6 % Kr 800 000 
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7003 – Div. omlegginger, punktutbedring Status 

 

Midlene brukes til akutte tiltak og mindre prosjekter som ikke står oppført på investeringsplanen.  

Det er vanskelig å anslå hvor mye vi kommer til å bruke i løpet av året da det dreier seg om 

akuttiltak. I år etablerer NRV ny nødvannforsyning på Hvam, kommunen har noen kostnader i 

forbindelse med dette.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 1 130 000 Kr 402 341,00 35,6 % Kr 750 000 

 

7056 – Skjettenveien  Status 

 

Fra kryssingen Hellaveien x Asmund Vinjes vei, Skjettenveien, P A Iversens vei og Mauritz Hansens 

vei skal det legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger. Anlegget startet i 2015, totalt 

budsjett er 7,5 mill. kroner vann og 10,0 mill. kroner avløp. Ubrukte lånemidler har blitt overført til 

2016. 

 

Det er skrevet kontrakt med Park og Anlegg AS og arbeidet ble igangsatt i uke 16. Anleggets totale 

lengde er ca. 1 160 meter, og utskifting på vann og avløp fordeler seg slik:  

 Ny 150 mm vannledning, ca. 1070 m 

 Ny 160 mm spillvannsledning, ca. 960 m 

 Ny 200 mm overvannsledning, ca. 990 m 

 Ny 400 mm overvannsledning, ca. 140 m  

Anslått ferdigstillelse 15. september, opprinnelig skulle VA-anlegget stå ferdig 22. desember 2015 

pluss godkjente dager frem til 20. januar. Det er varslet dagmulkt fra denne datoen. Entreprenøren 

har fremmet krav om tillegg på grunn av intern massetransport og fjellgrøft. Kommunen mener 

dette er med i anbudsgrunnlaget og har avvist kravet.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 10 790 000 Kr 4 820 871,33 44,7 % Kr 7 000 000 
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7061 – Elvegata del 1 Status 

 

Volla avløpssone har begrenset kapasitet i forhold til tilrenningssituasjoner med kraftige regnskyll. 
Det oppstår oppstuvning i ledningsnettet, og tilbakeslag i kjellere. Prosjektet omfatter: 

 Oppgradering av POF2 og etablering av ny overvannspumpestasjon med utløpsledning i Konsul 
Haneborgs vei 

 Etablere flomveier (veigrøfter og stikkrenner) med avrenning til POF2 og ny pumpestasjon i 
Konsul Haneborgs vei. Sanering av sluk.  

 Separering av gjenstående strekninger med felles avløp.  
 
Det er inngått kontrakt med Marthinsen & Duvholt AS på 10,5 mill. kroner.  
På grunn av forurensede masser og kabler ligger det an til å bli overskridelser på 16 mill. kroner. Det 
vil bli fremmet en egen sak om tilleggsbevilgning.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 11 000 000 Kr 18 518 924,14 245,5 % Kr 27 000 000 

 

7017 – Fjellveien (Granlundveien) Status 

 

Utskifting av vann og separering av avløp. I år er det deler av Strømsbergveien og Skogveien som 

skal separeres. Det har vært forsinkelser i anlegget grunnet omlegging av høyspentkabler. Det er 

driftsavdelingen som utfører arbeidet. Det skal skiftes ut ca. 200 meter vann-, spillvanns- og 

overvannsledninger. Forventet ferdigstillelse november 2016.  

Budsjett vann: kr 3,6 mill.  

Budsjett avløp: kr 5,0 mill.  

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 8 600 000 Kr 5 352 199,27 62,2 % Kr 8 600 000 
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7030 - Nittedalsgata sykkelvei Status 

 

Nittedalsgata er ferdig regulert med fortau og sykkelfelt. Strekningen går fra Brandvollgata til 

rundkjøringen ved Coop, og er ca. 550 meter. I sammenheng med opparbeidelse av gang-/ 

sykkelveien skal vannledningen rehabiliteres på hele strekningen og avløpet skal separeres på deler 

av strekningen. Avløpet separeres i Nittedalsgata fra Brandvoldgata til Selboes gate. Totalt skal 550 

meter vannledning skiftes ut, og 100 meter avløp separeres.  

Det ble søkt om støtte fra ordningen Støtte til økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner på 9,9 

mill. kroner, søknaden ble innvilget. Det ble bevilget midler i 2015, men på grunn av forsinkelser i 

prosjekteringen legges anlegget ut på Doffin i løpet av mai, med anbudsåpning juni. Totalt budsjett: 

Vei: 24 725 000 

Vann: 8 000 000 

Avløp: 2 000 000 

 

Det er inngått kontrakt med Park og Anlegg AS, kontraktssum 20 415 361 kroner. Oppstart er 

planlagt 15. oktober. Ferdigstillelse desember 2017.  

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 34 725 000 Kr 20 525,0 0,0 % Kr 3 000 000 
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7072 – Rikard Nordraaks vei  Status 

 

Anlegget går fra krysset Bråteveien Rikard Nordraaks vei til enden av Rikard Nordraaks vei. 

Vannledningen i deler av Breidablikkveien skal også rehabiliteres. Total skal det skiftes ut 580 meter 

vannledning hvorav 500 meter er grått støpejern. Det skal separeres 395 meter avløpsfellesledning. 

Det er nødvendig for å håndtere overvannet i Johan Svendsens vei å etablere en overvannsledning. 

 

Prosjektet lå inne i opprinnelig investeringsplan med budsjett på 8,0 mill. kroner vann og 7,0 mill. 

kroner avløp. I sak HUT 16/12 – Revidert investeringsplan VVA 100216 ble det omdisponert 10,0 

mill. kroner til prosjektet 7030 – Nittedalsgata sykkelvei. I sak Tilleggsbevilgning til Elvegata del 1 

foreslår rådmannen at anlegget utgår fra 2016 planen og at budsjettet overføres til Elvegata.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 5 000 000 Kr  % Kr  

 

7073 – Havegata VA Status 

 

 Anlegget går fra Frydenludnsgata til Stalsberggata.  

Full separering og utskifting av vannledning.  

Lengde vann 275 meter 

Lengde avløp 275 meter 

Entreprenør Bekker entreprenør AS 

 

Planlagt ferdigstillelse september. 

Prosjektet er i rute. Siste lag asfaltering utføres i løpet av september.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 7 500 000 Kr 4 653 058,77 62,0 % Kr 6 500 000 
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7075 - SVV Trondheimsveien del 1 Status 

 

Utskiftning av vannledning i grått støpejern i Trondheimsveien fra Moreneveien til Solbergveien. 

Prosjekt utføres i samarbeid med Statens vegvesen som skal bygge nytt fortau og rundkjøring i 

parsellen. Vannledning fra Lurudveien til Midtskogveien må være ferdig før NRV sin vannledning 

legges om.  Metode: Graving og utblokking. 

I Lurudveien ligger avløpsledningene dypere enn prosjektert, dette medfører større kummer, større 

krav til sikringsarbeid. Økte kostnader på 1,0 mill. kroner avløp. Det har blitt avdekket en rekke 

uregistrerte ledninger og forurensede masser ved Håkonsen Maskin AS, massene må deponeres. I 

tillegg har vi støtt på fjell i Midtskogveien/Tyristubben. Utblokking av vannledningen utvides til 

vannkum i Midtskogveien/Solbergveien. Det blir fremmet egen sak om ekstra bevilgning på avløp. 

Til nå har ca. 1350 meter vann og 440 meter avløp blitt skiftet ut. Anlegget fortsetter i 2017.  

Prosjektet startet uke 2, 2016.  

Budsjett vann 11 mill. kroner. Budsjett avløp 2 mill. kroner.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 13 000 000 Kr 5 925 215,92 45,6 % Kr 12 000 000 
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7045 - Prosjektering PA6 Status 

 

Anbudsgrunnlaget er ferdig. Kostnadene fordeles likt mellom Nittedal kommune og Skedsmo 

kommune. Forutsatt finansiert over fond 2 – avløp. Det er inngått kontrakt med Cowi for 

prosjektering av pumpestasjon, pumpeledning til NRA og fordrøyningsmagasin. Kostnad er på 4,0 

mill. kroner, prosjekteringen startet i 2014. I tillegg kommer kostnader til grunnerverv, 

landskapsarkitekt og geoteknikk. Totalt 6 mill. kroner.  

 

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 0 Kr 2 223 184,56 127,0 % Kr 2 500 000 

 

7070 - PA6 pumpestasjon og fordrøyning Status 

 

Pumpestasjonen PA6 skal bygges om. Ny pumpestasjon blir dimensjonert for 80 000 pe og tar 

imot avløp fra Skedsmokorset og Nittedal kommune. I tillegg skal det bygges fordrøyning som 

skal avlaste pumpestasjonen. Det er inngått avtale med Nittedal om 50/50 fordeling av 

kostnadene til pumpestasjon og ledningsanlegg. Fordrøyningsmagasinet tilhører Skedsmo, alle 

kostnader knyttet til dette skal da belastes Skedsmo kommune. Vår andel beløpe seg til 27 mill. 

kroner. Dette finansieres ved bruk av Fond 2 – Avløp.  

 

Nittedal har fått krav fra NVE om å søke konsesjon for fremføring av sitt avløp til PA6. Vi venter på 

svar fra fylkesmannen om tillatelse til mudring og tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag. 

 

Vi regner med å fremme en sak om fremdrift høsten 2016. 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 50 000 000 Kr 432 055,00  % Kr 432 055 
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7071 - PA6 ledningsnett Status 

 

Pumpeledningen skal gå i Nitelva fra PA6 til NRA, sidetunell a. Lengde 3,5 kilometer, budsjett 50 

mill. kroner. Det er inngått avtale med Nittedal om 50/50 fordeling av kostnadene til 

ledningsanlegg. Vår andel vil beløpe seg til 25 mill. kroner. Dette finansieres ved bruk av Fond 2 

– Avløp.  

 

Vi regner med å fremme en sak om fremdrift høsten 2016. 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 50 000 000 Kr   % Kr 

 

7090 Solberg P1: Ringdalsgata Status 

 

Oppstart av etappe 1 er utsatt til 2017.   

Ref. KS 16/38 – Utsettelse av oppstart – Solberg etappe 1 – Ringdalsveien 

Ekspropriasjonssak er sendt til fylkesmannen, forventet svar årsskifte. 

Veirefusjon: Klagebehandling i kommunestyret september, deretter oversendelse til fylkesmannen. 

Forventet svar jan/feb 2017. 

Nytt gebyrdistrikt i Solberg skal til behandling i kommunestyret september, deretter høring. 

 

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 18 325 000 357 071,16 1,9 % Kr 500 000 
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7091 – Solberg P2: Sølberg østli  Status 

 

Prosjektering og grunnerverv av etappe 2 er i gang, med planlagt oppstart i 2018.  

Veirefusjon pågår.  

Det vil bli sendt ut ekspropriasjonsvarsel i løpet av oktober.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 4 100 000 Kr 543 517,67 13,3 % Kr 1 200 000 

 

7092 og 7093 – Solberg P3 og P4  Status 

 

Grunnerverv etappe 3 og 4 starter i løpet av september 2016.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 500 000 Kr 2 625,00 0 % Kr 500 000 

 

 

 



48/16 Orientering om 2. tertialrapport 2016 - 15/00244-12 Orientering om 2. tertialrapport 2016 : Investeringsoversikt teknisk sektor

 

Broer Nordens vei  Status 

 

Oppgradering av broer i Nordens vei. Det skal blant annet skiftes ut broskjøter. Anlegget er under 

prosjektering, planlagt utlysning på Doffin i løpet av høsten.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 3 750 000 Kr 0 0 % Kr 500 000 

 

7004 – Grunnerverv  Status 

 Midlene er avsatt til grunnerverv i forbindelse med investeringsprosjekter.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 500 000 Kr 0 0 % Kr 0 
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9252– Møllebrua (Sagdalen gangbro) Status 

 

Bygging av ny gang-/sykkelveibro over Sagelva, mellom Henrik Ibsens vei og Strømsveien. Brua er 

ca. 15 meter lang og utgjør en viktig gangforbindelse mellom Strømmen vest til Lillestrøm og 

Sagdalen stasjon.  

Tilbudsfrist har utløpt. Det kom inn 4 tilbud som varierte fra 4,5 til 6,6 mill. kroner. 

Kontraktsignering blir rundt 15. september med oppstart i oktober. Brua ferdigstilles i løpet av 

våren 2017. 

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 7 500 000 Kr 9 750,00 0 % Kr 2 500 000 

 

Hydrogenbil Status 

 Det er inngått avtale om anskaffelse av en hydrogen brenselscelle elektrisk drevet personbil (FCEV). 

Avtalen er inngått med Hyundai og bilen skal leveres senest 31. august 2016.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 450 000 Kr 451 311 100,3 % Kr 451 311 

 

9263 – G/S-vei og trafikksikring  Status 

 Midlene skal dekke egenandel til Aksjon skoleveiprosjekter og andre trafikksikkerhetstiltak. 

Kostnadene blir ført på egne prosjektnumre og ompostert på slutten av året. I år er det budsjettert 

at midlene skal disponeres til prosjektene 6301 – Diverse trafikksikkerhetstiltak, 7030 – 

Nittedalsgata G/S-vei, 7069 – Alexander Kiellandsgt/Fetveien, og Møllebrua.  

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 6 688 000 Kr 0 0 % Kr 6 688 000 
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Kjøp/salg av maskiner/Transportmidler Status 

 

Totalt er det avsatt 3,5 mill. kroner på fond til kjøp av maskiner/transportmidler. Årets bevilgning er 

på 2,375 mill. kroner. Årets budsjett er på 4,475 mill. kroner.  

 

I år er det bestilt: 

1 liten hjullaster – Levert juni 

1 liten feiemaskin – Levert juni 

1 stor hjullaster – Kontrakt inngått, leveres september 

Skrubbehode til feiemaskinen  

 

 

Budsjett Regnskap Forbruk i % Prognose 

Kr 4 475 000 Kr 3 331 521 74,4 % Kr 4 475 000 

 

 

 

 

 

 

 

 



48/16 Orientering om 2. tertialrapport 2016 - 15/00244-12 Orientering om 2. tertialrapport 2016 : Investeringsoversikt teknisk sektor

Andre anlegg 
Prosjekt Prosjekt (t)  Budsjett 2016  Beløp   Kommentar 

1017 LADEPUNKTSTRATEGI 2015 1 000 000,00  30 000  
Beløpet gis som tilskudd til borettslag som etablerer 
ladepunkter for elbiler.  

7033 GJERDRUMSVEIEN VA -  1 100 420,88  
Anlegget er ferdig, sluttoppgjør SVV mangler. Budsjett 
mangler. 

7047 TÆRUDDALEN FORTAU 3 295 000  1 846 480,28 Anlegget er ferdig, det er uenighet om sluttoppgjøret.  

7051 INDUSTRIVEIEN VVA -    3 090,00  Anlegget er ferdig, sluttoppgjør ok. 

7057 SKOLEGATA DEL 3 6 570 000,00  781 730,92  Beregnet sluttført løpet av september. Prognose 1,5 mill.  

7058 FV 380, GSV BRÅTEVEIEN NY VANNLEDNING 1 350 000,00  15 776,80  Anlegget er ferdig, sluttoppgjør SVV mangler. 

7065 VESTBYGATA ØST FORTAU 4 750 000,00  1 717 115  

Driftsavdelingen utfører. Oppstart mai ferdigstillelse oktober. 
Opparbeidelse av fortau fra Alexander Kiellandsgate til 
Storgata. Prognose 3,4 mill. kroner. 

7069 ALEX. KIELLANDS GATE/FETVEIEN 187 000,00  225 520,67  Anlegget er ferdig. Deler av anlegget finansiers ved e-skatt. 

9264 2015 - BELYSNING FLOMVOLLEN -    13 230,55   Anlegget er ferdig og avsluttet i 2015, beløpet er mva.komp. 
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Arkivsak-dok. 15/00244-11 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM SYKEFRAVÆR  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat om sykefravær mv. fra Rådmannen 24.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen å gi en orientering om sykefravær i kommunen, 
og hvilke tiltak som er tatt i bruk for å redusere sykefraværet. Utvalget har mottatt 
vedlagte notat som beskriver disse forholdene. 
 
Synnøve Austefjord, rådgiver på organisasjons- og personalavdelingen, vil legge 
frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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Notat ifm kontrollutvalget møte 24.10.16 

Synnøve Austefjord, rådgiver på organisasjons- og personalavdelingen, Skedsmo kommune 

 

 

«Kontrollutvalget ønsker en orientering om sykefravær og hvilke tiltak rådmannen har tatt i bruk for 

å redusere dette».                                                                                                                                

 

Skedsmo kommune inngikk en IA-avtale i april 2002. Sykefraværet i Skedsmo kommune var den gang 

på 10.2 %. Den nasjonale IA-målsettingen var en reduksjon av sykefraværet på 20 %. For Skedsmo 

kommunes del, ville det si 8.2%.  

 

Sykefravær i Skedsmo kommune fra 2001 til 2015: 

 

2001: 10,2 % 

2002: 10,5 % 

2003: 11,1 % 

2004:  9,0 % 

2005:  7,9 % 

2006:  9,0 %  

2007:  9,0 % 

2008:  9,3 % 

2009:  9,1 % 

2010:  9,0 % 

2011:  8,2 % 

2012:  7,8 % 

2013:  7,8 % 

2014:  7,6 % 

2015:  7,8 % 

 

 

Systematisk arbeid for å redusere sykefraværet og øke nærværet, er viktig for den enkelte 

arbeidstaker, for virksomheten og for samfunnet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for dette 

arbeidet. Forskning viser at for å redusere sykefraværet i en virksomhet, må det jobbes systematisk 

og målrettet på tre områder:  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
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1. Oppfølging av de som allerede er sykmeldte. Her er det viktig at organisasjonen har gode 
rutiner for oppfølging og tilbakeføring av sykmeldte og at det følges opp av arbeidstaker, 
arbeidsgiver, lege, NAV og bedriftshelsetjenesten.                                                                                  

2. Forebygging for å sikre trygge og gode arbeidsplasser slik at ingen blir skadet eller syke av 
arbeidet (gjelder både fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø). 

3. Helsefremmende fokus i utviklingen av organisasjonen. Dette handler om ledelse og 
medarbeiderskap, kultur og holdninger, og verdier og etikk. 

 

Skedsmo kommune jobber strategisk på alle de tre områdene, og NAV og bedriftshelsetjenesten har 

gjennom en årrekke fremhevet kommunen som en foregangskommune her.  

Av ulike tiltak vi har kontinuerlig fokus på, kan nevnes: 

 Skedsmo kommune har et reglement som innebærer en tettere oppfølging av den 
sykmeldte, enn det arbeidsmiljøloven krever. Blant annet oppfordres leder og medarbeider 
til å være i forkant av en sykemelding, ved å forsøke å finne fram til løsninger og 
tilrettelegginger, som hindrer sykefravær. 

 Opplæring av alle ledere, tillitsvalgte og verneombud, i forhold til alle de tre ovennevnte 
områdene.  

 Involvering av rådgivere fra stabsfunksjoner i sykefraværssaker, både i enkeltsaker og i 
prosesser på avdelinger med høyt sykefravær. 

 Alle avdelinger har en årlig HMS-dugnad som innebærer gjennomgang av resultatene fra 
vernerunde, risikovurdering og organisasjonsmåling, og fokus på hva som fungerer bra på 
avdelingen og hvilke område det er viktig at avdelingen blir enda bedre på. 

 Involvering av rådgivere i stabsfunksjoner og i bedriftshelsetjenesten, i ulike 
arbeidsmiljøprosesser og konflikthåndteringssaker. 

 Opplæring av alle nytilsatte ledere, der temaet bl.a er hvordan de kan påvirke de tre 
faktorene over.  

 Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten i forhold til enkeltansatte, grupper og avdelinger. 
 

Fra organisasjons- og personalavdelinges side, er det et kontinuerlig fokus på å være oppdatert på 

forskning mht hvilke faktorer som påvirker sykefraværet og hvilke tiltak som har effekt. Blant annet 

er det nå en prosess mht å innføre KS sin nyutarbeidede medarbeiderundersøkelse «10-faktor-

modellen». Den bygger på store metastudier mht hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og hva 

som er avgjørende for at organisasjoner skal oppnå gode resultater. Et godt arbeidsmiljø fremmer 

trivsel, god læring og kreativitet. Dette er alle faktorer som fremmer nærværet. 

 

Totalt sett i Skedsmo kommune, jobbes det godt for å øke nærværet. Samtidig er det til enhver tid 

forbedringspunkter og vi alle, dvs den enkelte medarbeider, leder, HR og kommunen som helhet, kan 

bli enda bedre på alle de tre områdene vi vet fremmer nærværet. Derfor fortsetter vi å arbeide 

målrettet for å øke nærværet i Skedsmo kommune.  
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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON PÅ ULOVLIG BRUK 
AV BYGG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber om informasjon om samarbeid med skatteetaten i 
novembermøtet. 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen Vedrørende kontrollutvalgets sak KU 30/16 og spørsmålet om 
etablering av samarbeid med skatteetaten, 12.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget behandlet saken i møtet 20. juni (sak 30/16) ble det fattet følgende 
vedtak: 
 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å få informasjon om 
etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten. 
 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte tilbakemelding, hvor det fremgår at Det er avtalt et 
møte mellom Byggesak og Skatteetaten siste uke i oktober (uke 43). Møtet tar sikte 
på å avklare om det er aktuelt med et samarbeid, hvilket omfang, samarbeidsform, 
mm 
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NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmannen 
 
Til: Kontrollutvalget  
 
 
Vedrørende kontrollutvalgets sak KU 30/16 og spørsmålet om etablering av samarbeid 
med skatteetaten  
 
 
Det er avtalt et møte mellom Byggesak og Skatteetaten siste uke i oktober (uke 43).  
Møtet tar sikte på å avklare om det er aktuelt med et samarbeid, hvilket omfang, 
samarbeidsform, mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Politisk sekretariat 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2015/23138  - 204397/2016 
 
 
 
 
 

 
DATO: 12.10.2016 
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Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 24.10.2016 

Skedsmo kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON EIENDOMSSKATT I SKEDSMO 
KOMMUNE - PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i Skedsmo kommune i 
henhold til prosjektplanen. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 650 
timer. Rapporten leveres 10. mars 2017. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan Eiendomsskatt Skedsmo kommune, Romerike revisjon 10.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget besluttet å bestille en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt i møtet 
20.6.2016 (sak 31/16), og ba revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet.  
 
Revisjonen foreslår følgende hovedproblemstillinger: 
 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 

eiendomskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendommer? 
3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens 

retningslinjer for klagesaksbehandling? 
 
Det er redegjort for revisjonskriterier og metode i prosjektplanen som er vedlagt 
saken.  
 
Revisor tar sikte på å levere rapporten 10.3.2017, og har beregnet å bruke 650 timer 
på prosjektet.  
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Enhet: 

ROMERIKE 
REVISJON IKS 

Avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

Sak: 

PROSJEKTPLAN 
Prosjekt: 

Eiendomsskatt Skedsmo kommune 

EIENDOMSSKATT - SKEDSMO KOMMUNE 

1.1 Bakgrunn 

Utarbeidet Regnskapsår: 
dato/sign,: 

2016 10.10.16 LIN 
Gjennomgått Side: 
dato/sign 1av3 
Sist endret: Versjon nr: 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune bestilte i møte 20.6.2016 (sak 31/16) en prosjektplan 
for en forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt. I referatet fra møtebehandlingen fremgår det: 

Kontrollutvalget vil i denne forvaltningsrevisjonen se på etterlevelse av kommunens regelverk for 
retakseringen og klagebehandlingen. I tillegg vil utvalget se på hvorfor sjablongene i ett geografisk 
område er forskjellig. Likebehandlingsperspektivet legges til grunn. 

1.2 Formål og problemstillinger 
Formålet med revisjonen er å undersøke om forvaltningspraksis ved taksering av eiendom og 
behandling av klage på eiendomsskatt, er i samsvar med kommunens retningslinjer. 

Revisjonen foreslår følgende hovedproblemstillinger: 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 

eiendomskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendommer? 
3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens retningslinjer for 

klagesaksbehandling? 

1.3 Avgrensing av undersøkelsen 
Revisjonen foreslår å avgrense undersøkelsen til å gjelde taksering og klagebehandling på 
boliger. Boliger utgjør hovedtyngden av de skattepliktige eiendommene i Skedsmo og en stor 
andel av kommunens eiendomsskatteinntekter. 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det 
området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den 
målestokken som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriterier kan utledes fra lov 
og forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak og 
rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området. 

Det legges opp til at problemstilling 1 blir en beskrivelse av hvordan kommunen har fastsatt 
sjablonger, herunder hvordan sjablongene har blitt utarbeidet i en eiendomsskattesone. Siden 
formålet er å beskrive og forklare hvordan sjablongene er fastsatt fra kommunens side, 
utarbeides det ikke revisjonskriterier til problemstilling 1. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

Kilder til revisjonskriterier for problemstilling 2 og 3 vil først og fremst være kommunens 
egne retningslinjer og rutiner på området. Disse vil bli supplert med lov, nasjonale 
retningslinjer og andre rettskilder. 

1.5 Framgangsmåte/metode 
Undersøkelsen vil basere seg på kommunenes retningslinjer og rutiner, samt talldata og 
enkeltsaker. Analysen vil bli supplert med intervjuer med ansatte i kommunen. 

Det legges opp til en analyse av et omfattende tallmateriale fra takseringen som ble 
gjennomført i 2014/2015. I forbindelse med problemstilling 3, legges det opp til å 
systematisere og analysere et utvalg enkeltklagesaker. 

1.6 Tidsplan og gjennomføringsrisiko 
Prosjektplanen legges fram for behandling og vedtak på møte i kontrollutvalget 24.10.2016. 
Ved behov for vesentlige endringer i prosjektplanen i ettertid, tas dette opp med 
kontrollutvalget. 

Nedenfor følger en milepælsplan med en vurdering av de forhold som kan påvirke 
gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

Milepæl Organ Frist Gjennomføringsrisiko 
Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 24.10.2016 Eventuelt behov for endringer i prosjektplanen. 

Opp startsmøte Rådmannen/revidert 3.11.2016 Det er ofte en forutsetning for å kunne komme i 
enhet gang med datainnhenting, og for å ivareta en god 

revisjonsdialog, at oppstartmøte med 
rådmannen/revidert enhet er gjennomført. 
Om møtet ikke lar seg gjennomføre innen 3.11 
kan prosjektet forsinkes i oppstartsfasen. 

Datainnsamling Revidert enhet Uke 45- Det legges opp til innhenting og analyse av en 
(f.eks. dokumenter, Revisjonen uke 8/2017 omfattende mengde dokumentasjon, både i form 
spørreundersøkelser av rutiner/prosedyrer og tallmateriale. I tillegg til 
intervjuer m.m.) dette legger revisjonen opp til å gå gjennom 
Analyse av data enkeltklagesaker og gjennomføre intervjuer. 
Rapportutforming 

Det er usikkerhet knyttet til omfang og kvalitet på 
den dokumentasjonen revisjonen planlegger å 
innhente. Dette kan gjøre at revisjonen f.eks. må 
gjøre ytterligere undersøkelser for å svare på en 
problemstilling. 

I tillegg kan det være en utfordring at 
intervjureferatene ikke blir verifisert av 
intervjuobjektene innen rimelig tid. Dataene kan 
ikke brukes i rapporten før verifisering har funnet 
sted. 

Svar på faktahøring Revidert enhet 3.3.2017 Verifisering av rapportens faktadel er avhengig av 
svar fra revidert enhet innen avtalt frist. 

•g, 

Svar på Rådmannen 7.3.2017 Avhengig av svar fra rådmannen innen avtalt frist. 
foreleggelse av 

2 
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Milepæl Organ Frist Gjennomføringsrisiko 
fullstendig rapport 
Fullstendig rapport Revisjonen 10.3.2017 
oversendes Rokus 

Kontrollutvalget vil bli holdt orientert om fremdriften og får beskjed i møte eller skriftlig om 
det skulle oppstå forsinkelser som kan gå ut over fristen for levering av endelig rappo1i. Det 
settes da en ny frist for leveransen. 

Ut fra planen har revisjonen beregnet et tidsforbruk på inntil 650 timer til dette prosjektet. 

1.7 Revisors uavhengighet 
Undersøkelsen vil bli gjennomfø1i av Lars-Ivar Nysterud og Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
(prosjektleder). Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen vurde1i at 
prosjektleder og prosjektmedarbeider fyller kravet til en uavhengig og objektiv revisjon. 
Uavhengigheten vil også bli vurde1i løpende gjennom prosjektet, for alle som deltar i 
prosjektet. 

Det vurderes også å knytte til seg juridisk spisskompetanse på eiendomsskatt i forbindelse 
med gjennomføringen av undersøkelsen. 

Jessheim, 10.10.2016 

n uu 
avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

/X -t(t;~ 
~~Nordbrønd Grøndahl 

prosjektleder 

3 
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Arkivsak-dok. 16/00076-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SELSKAPSKONTROLL NEDRE ROMERIKE BRANN OG 
REDNINGSVESEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen for fremtiden utforme rapporten slik at det fremgår 
hvilke kommuner funnene dreier seg om.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende en utskrift av behandlingen til selskapet. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar til at 
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 

 
Vedlegg:  
Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen, RRi oktober 2016 

 
Saksframstilling: 
Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av Plan for selskapskontroll 2014-
2016 som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Kontrollen tar sikte på å 
undersøke om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Det er etablert to 
problemstillinger for kontrollen: 
 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 
evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring? 

 
En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i vedlagte rapport. 
 
Det er verdt å merke seg at Skedsmo kommune ikke har formaliserte rutiner for 
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i 
eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et 
senere tidspunkt. 
 
Når det gjelder problemstilling b., er det flere interessante funn: 
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 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres 
kommune ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter 
eller ikke kjenner til dette. 

 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert 
kriterier for og sammensetning av styret. 

 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 
5 av 11 eierrepresentanter var kjent med dette. 

 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en 
evaluering av styret. 

 
Romerike revisjon oppsummerer at eierne har etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet. Funnene indikerer imidlertid at representantskaps-
medlemmene på noen sentrale områder mangler kunnskap om helt sentrale 
elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan innebære en reell svekkelse i 
kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet i eierorganet. 
 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS 
anbefalinger for god eierstyring: 

 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på 
obligatorisk opplæring av folkevalgte. 

 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne. 
 
Rapporten inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilke kommuner de 
representantene som ikke har fått obligatorisk opplæring representerer. Det er derfor 
vanskelig å be kommunestyret i Skedsmo om å følge opp disse funnene. 
Sekretariatet anbefaler at rapporter i fremtiden skrives slik at det fremgår hvilke 
kommuner funnene gjelder for.  
 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget sender en utskrift av behandlingen 
til selskapet. 
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert1 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt 

av kontrollutvalgene /kommunestyrene. 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 

nr. 905.  

 

Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 

eierinteresser i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med 

kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  

 

Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  

 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til å undersøke problemstillingen over er det foretatt en samtale med daglig leder i NRBR 

om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant annet å avklare om driften i selskapet 

skjer innenfor de rammer som er satt av eierne. Denne Informasjon berøres nærmere i kapittel 6.  

 

                                                

 

 
1
 Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på 

Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på 
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke 
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i 
kommunestyrene.  

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 
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2 METODE 

Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

 

Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 

problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller 

identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  

 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 

formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 

tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 

utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 

kontrollen.  

 

Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som 

Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 

 

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret 

og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når 

dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering 

av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      

 

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 

tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene 

har vedtatt. 

 

Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av 

et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til selskapets 

representantskap, i alt 13 representanter. Av disse besvarte 11 undersøkelsen. I tillegg ble det 

sendt egen spørreundersøkelse til styret ved styrets leder, som ble besvart 6. september 2016.. 

 

Det er også gjennomført intervju med daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra 

kommunene (fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan 

saker knyttet til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.  

 

Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette for å sikre et så korrekt 

bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  
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3 KONTROLLKRITERIER 

3.1 Innledning 

De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en 

virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 

 

 Lover og forskrifter 

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden. Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som 

funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante.  

 

 

3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)  

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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3.3 Lov og forskriftskrav  

NRBR er brann- og redningsselskap regulert etter lover og forskrifter om brann- og 

redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven, 

forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale. 

 

 

3.4 Lov om offentlige anskaffelser 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift setter krav til at anskaffelser skal 

konkurranseeksponeres for å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regelverket skal 

også sikre at alle leverandører behandles likt, og har like muligheter til å vinne en 

anbudskonkurranse om å bli leverandør til for eksempel kommunen. Regelverket skal sikre 

likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger 

regelverket opp til at anskaffelsene skal være etterprøvbare ved at de må dokumenteres skriftlig.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på 

anskaffelsen og hvilken kontraktstype det er snakk om2, kommer ulike deler av forskriften til 

anvendelse. Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav stilles til 

gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er 

avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 

 

3.5 Anbefalinger for god eierstyring 

3.5.1 Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingene og holdningen bør 

være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger 

anbefalingene.  

 

Det er denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.  

 

I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 

anbefalinger for god eierstyring: 

 

                                                

 

 
2
 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal 

anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
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3.5.2 Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper. (s.163 – 164). 

 

I KS anbefaling for god eierstyring nr. 4 (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør 

inneholde: 

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

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk 

styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.  

 

Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en 

prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordiner arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og 

strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 

”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.” 

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 

 

Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært 

viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for 

selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Forskning3 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 

folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 

som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 

behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 

undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.  

 

Oppsummering: 

 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 

 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 

 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til 

utøvelsen av sitt eierskap 

 

                                                

 

 
3
 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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4 NÆRMERE OM NRBR  

4.1 Innledning 

NRBR er et interkommunalt brannvesen stiftet 17.12.2003. Hovedkontor ligger i Lørenskog. Nedre 

Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og 

Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte 

mannskaper. NRBR har 190 ansatte. Daglig leder er Jan Gaute Bjerke. NRBR har ansvar for brann- 

og redningsberedskap for sine eierkommuner og driver i tillegg 110-sentral for sine egne og for syv 

andre kommuner.  

 

4.2 Selskapets formål (fra selskapsavtalen datert 1. januar 2014) 

Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som 

eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt 

sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 

 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende 

forskrifter. 

 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven), jf. §§ 43 

og 44 om beredskap mot akutt forurensing. 

 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

(sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 

 

Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester ihht de enhver tid 

gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene. Tjenestenivået vedtas av representantskapet på 

grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse. En deltakerkommune har likevel anledning til å få 

levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.  

 

Henvendelser fra statelige myndigheter når det gjelder NBBRs virksomhet skal refereres til 

eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. Eierne kan pålegge NRBR å 

utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som eierne finner hensiktsmessig. NRBR kan 

også ivareta alarmtjenester, drive kurs- og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All 

virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av alle eierne, 

og skal drives med full kostnadsdekning. 

 

Som rammer for slik virksomhet gjelder: 

 

1. NRBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver, dvs 

oppgaver som er innenfor NRBRs kompetanse og som bidrar til NRBRs hovedmål om å 

redusere skader som følge av branner og ulykker. NRBR kan imidlertid yte andre tjenester til 

de enkelte eierkommuner mot betaling 
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2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik virksomhet: 

- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke NRBRs kjerneoppgaver 

- Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private virksomheter ved at 

brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres av private i et marked. 

- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder 

forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 

brannfarlig vare osv.) 

- Virksomheten må være fullfinansiert og bør et netto inntektsbidrag som står i forhold til 

NRBRs ressursbruk på virksomheten. 

 

4.3 Styre 

Styret består pr i dag av følgende medlemmer; 

 

Marit Helene Ekvoll – styreleder 

Rune Alfred Holter  

Astri Aas-Hansen 

Elisabeth Hilda B Larsen 

Halvor Bing Lorentzen 

Kenneth Wangen 

Morten Dahl Helgesen 

 

Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400. 

 

Ifølge daglig leder opplever han å ha et godt og kompetent styre i forhold til sin rolle som 

administrativ leder av selskapet. 

 

4.4 Drift 

NRBR er delt inn i følgende avdelinger: forebyggende avdeling, operativ avdeling og stab. Disse 

avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.  

 

Selskapet har avsatt personalressurser til oppfølging av sentral lovpålagte plikter som HMS-

reglement og etterlevelse av innkjøpsreglement, herunder reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Selskapet bestreber seg på å ligge langt fremme på kompetanseutvikling innen sine fagfelt med 

spisskompetanse på alle relevante områder. NRBR drifter også Lahaugmoen kurs– og 

kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat. 

 

Når det gjelder selskapets økonomiske stilling vises det til revisors beretning for 2015, se vedlegg 1.   

NRBR har etablert en låneramme i Kommunalbanken på i alt MNOK 25. Begrunnelsen for dette er 

at selskapet må gjøre investeringer relatert til driften hvor det er mer hensiktsmessig å benytte seg 

av denne enn å innhente bevilgninger fra eierne. 
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5 EIERMELDNINGER – RAMMEVILKÅR FOR 

EIERSTYRING 

5.1 Kommunenes eiermeldinger 

5.1.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunenes eiermeldinger. Disse setter generelle 

rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av NRBR.  

 

Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4: 

 

Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide 

eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  

 

5.1.2 Kommunenes eiermeldinger 

Alle kommunene har vedtatt eiermeldinger. Revisjonens gjennomgang viser at meldingene for alle 

kommunene i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som KS Eierforum anbefaler for 

eiermeldinger. 

 

Meldingene er for alle kommunene med delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for 

eierstyring (eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier 

(eierskapsstrategier). Her avviker Aurskog-Hølands fremstilling noe ved at de har valgt å ta 

utgangspunkt i de enkelte anbefalingen fra KS Eierforum. Fra samtlige eiermeldinger fremgår det en 

klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.  

 

Det kommer videre frem at kommunene legger opp til at eiermeldingene skal legges frem for de 

enkelte kommunestyrene årlig.  

 

5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Forskning har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
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folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 

som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 

behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 

undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret, nærmere om dette i kapittel 6.4 

 

Samtlige eiere i NRBR deltar i et eierstyringssekretariat som har som formål å bidra til at 

kommunenes målsetninger for de tjenester selskapene har ansvar for realiseres gjennom å utvikle 

kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene. 

 

Eierstyringssekretariatet er ikke et vedtaksorgan, men et administrativt samarbeidsorgan for eierne 

på saksbehandlernivå i samordning av syn og vedtak for de interkommunale selskapene som et 

ledd i rådmennenes fullførte saksbehandling av slike saker til kommunes eierstyringsorgan. 

 

Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens 

synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer. 

 

Det er rådmennene som i fellesskap utpeker leder for eierstyringssekretariatet. Det er lagt opp til at 

eierne skal kunne holde tett kontakt med hverandre i alle saker som berører selskapene, og også 

utveksle saksfremlegg og finne frem til enighet rundt innstilling av de ulike sakene som skal være til 

behandling dersom det er hensiktsmessig. På denne måten vil man kunne unngå unødige 

diskusjoner som problemstillinger på representantskapsmøter som kan la seg løse i forkant. Dette 

igjen gir en enklere prosess for selskapets eierorgan i sin saksbehandling.       

 

Sørum  

Sørum kommune har over lengre tid arbeidet aktivt for å styrke eierstyringen av selskaper og 

foretak. Som en del av dette arbeidet organiserte kommunen et eget eiersekretariat. Sekretariatet 

ivaretar en rekke oppgaver som er sentrale i en god eierskapspolitikk, herunder forberedelse til 

representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.  

 

Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike, se 

over. 

  

Aurskog-Høland 

Aurskog-Høland kommunes anser i sin eiermelding ikke administrasjonssjefens rolle som noen 

problemstilling ved oppfølging av eierskapet. 

 

Nittedal  

Nittedal kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 

fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling.   
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Rælingen 

Rælingen kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for 

å fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 

 

Fet 

Fet kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 

fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 

 

Lørenskog 

Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 

administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 

  

Skedsmo 

Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 

administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 

 

5.1.4 Kjennskap til eiermelding 

I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres 

eierkommune har utarbeidet eiermelding. 3 av 11 representanter i denne undersøkelsen kjente ikke 

til dette. 
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 

NRBR? 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS 

anbefalingene, og som også gjenspeiles i kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis. 

 

Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra representantskapsmøter, 

styremøter og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra 

representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11 

av 14 representantskapsmedlemmer har besvart undersøkelsen, og vi anser dette som tilstrekkelig 

for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.  

 

Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan 

dette er fulgt opp i selskapets drift og selskapsstrategi. Data fra spørreundersøkelsen blant eierne 

vil benyttes til å gi et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp. 

 

6.2 Eierstrategi 

NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.  

6.2.1 Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR 

På representantskapsmøte i selskapet 14. juni 2016 ble det vedtatt å foreslå mandat og 

organisering av en utredning om felles brann- og redningsvesen på Romerike. Utredningen skulle 

fortas av styret i samarbeid med styret i ØRBR. Et sentralt tema i utredningen skulle også være en 

drøfting av utfordringen ved mange eiere samt en vurdering av hvilken eierform som i denne 

forbindelse er mest egnet. Forslag til mandat og organisering skal forelegges representantskapet i 

NRBR 27. oktober 2016. 

 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 
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I sin tilbakemelding på spørreundersøkelsen gir samtlige besvarelser uttrykk for at de er kjent med 

planene om en utredning av muligheten for en eventuell fusjon mellom NRBR og ØRBR. Videre 

fremgår det at den vestlige informasjonskilden rundt dette er representantskapsmøtet og at 

representantene i noen eller stor grad har fått dekket sitt informasjonsbehov. 

6.3 Øvrige eierforhold 

I dette punktet bygger revisjonenes undersøkelser i hovedsak på spørreundersøkelsene som ble 

gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder. 

 

6.3.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 

Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har 

etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til dette.  

  

80 % av de som hadde slik opplæring anså denne i stor eller i noen grad som nyttig.  

 

At et flertall av representantskapsmedlemmene ikke har hatt obligatorisk opplæring er ikke i 

overensstemmelse med KS anbefaling nr 1. 

 

6.3.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 

Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og 

sammensetning av styret.  

 

At ca. 50 % av representantskapets medlemmer ikke er kjent med at de i deres kommunes 

eiermelding defineres slike kriterier synliggjør en svakhet i eieroppfølgingen relatert til en av eiernes 

mest sentrale oppgaver som valg og sammensetning av styret faktisk er.  

 

Det var sprik i representantenes oppfatning av om det gjennomføres evaluering av styret, hvor vel 

halvparten bekreftet at dette ikke ble gjort, men de øvrige ikke visste. Styret bekrefter at det foretas 

en slik evaluering, og at denne i stor grad rapporteres til eier. Avviket mellom 

representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at 

kommunikasjonen av evalueringen ikke er god nok, eller at denne faktisk ikke blir fulgt opp av de 

respektive medlemmer.   

 

Når det gjelder om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks er det også her sprik i 

besvarelsene hvor 4 av 11 svarte nei, 2 ikke visste, men 5 var kjent med dette. Det er utarbeidet 

styreinstruks som er vedtatt av representantskapet. 

 

Eiernes besvarelse bekrefter en mulig mangel på å følge opp en av eiernes mest sentrale oppgaver 

som å følge opp styrets arbeid gjennom evaluering og ikke minst ha faktiske kunnskaper om 

hvordan rammer for styrets arbeid skal fastsettes gjennom styreinstruks. KS anbefaling nr 12 tilsier 

at styret bør evalueres hvert år og at det bør utarbeides styreinstruks.      
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På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet svarte et stort flertall bekreftende på dette. 

Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte alle, henholdsvis 60 % og 40 % av 

disse, at de i noen eller i stor grad var kjent med denne. Strategien er, slik det fremgår av 

årsberetningen fra 2015, avstemt med styret med utgangspunkt i de rammer som er lagt i 

eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.  

 

6.3.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for daglig leder. Denne er inkludert i arbeidsavtalen. 

 

Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i stillingsbeskrivelsen, i 

styremøtene, gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder. 

 

Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 

 

6.3.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 

Her fremgår det fra besvarelsene at representantskapet i hovedsak mottar informasjon fra daglig 

leder og gjennom regnskapsrapportering. Dette som en del av rutinene for rapportering til eierne av 

selskapet. En overvekt av besvarelsene bekreftet at den avgitte informasjon i noen til stor grad 

dekker eiernes informasjonsbehov. 

 

6.4 Eierrepresentasjon 

Samtlige av representantskapsmedlemmene bekrefter at de gis føringer fra eieren ved beslutning i 

enkeltsaker.  Av disse bekrefter alle at de følger disse føringene. Føringene gis i det alt vesentlige 

av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret. 

 

Fra flere av representantskapsmedlemmene blir det fremholdt at det det er positivt med et bundet 

mandat fordi det gir forutsigbarhet. Fra andre igjen blir det sagt at man på denne måten mister 

fleksibilitet og at det er vanskelig å få til endringer og at saker må utsettes til nytt, endret mandat blir 

gitt. 
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7 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 

ANBEFALINGER 

7.1 Oppsummering 

På neste side følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som vurderer disse opp mot 

anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3. 

 

Utgangspunktet for en eierskapskontroll er den enkelte eiers oppfølging av eierskapet. I et eierskap 

med flere eiere blir i tillegg den samlede oppfølgingen av sentral viktig for hvordan eierskapet 

utøves.  Derfor vil vi der det er hensiktsmessig i oversikten ta utgangspunkt i eierorganets samlede 

utøvelse av eierskapet. At denne tilnærmingen er nødvendig styrkes av at eierkommunenes 

oppfølging er lagt til et eierstyringssekritariat, se over, som har som formål å fasilitere dette arbeidet 

for eierne.    
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KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av NRBR IKS 

Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 

1  Obligatorisk opplæring av og 

informasjon til folkevalgte 

 Nei Eierne har lagt til rette for dette, 

men over halvpartene av  

repskapsmedlemmene 

bekrefter at de ikke har hatt 

obligatorisk opplæring for 

folkevalgte 

2 Vurdering og valg av 

selskapsform 

 Ja  

3 Fysisk skille mellom monopol 

og konkurransevirksomhet 

 Ja Det er etablert markedsområder 

som inngår i en fri 

markedssituasjon 

(alarmtjenester). Her har 

selskapet over tid gjort en 

betydelig innsats for å skille 

dette området fra de øvrige 

lovpålagte områdene i 

virksomheten    

4 Utarbeidelse av 

eierskapsmeldinger  

 ja Samtlige eiere har utarbeidet 

eiermelding 

5 Utarbeidelse og revidering av 

selskapsstrategi og 

selskapsavtale/vedtekter  

Ja Ja   

6 Gjennomføring av eiermøter 

Tilsyn og kontroll med 

kommunale foretak og med 

forvaltningen av kommunenes 

interesser i selskaper 

 Ja  

7 Sammensetning og funksjon 

av eierorgan   

 Ja  

8 Gjennomføring av 

generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 

 Ja  



53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen - 16/00076-3 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen : Hovedrapport NRBR - orginal m vedlegg

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 

9 Sammensetningen av styret. 

Eiers krav til profesjonelle 

styrer i kommunal sektor 

 Ja/Nei Dette er fastsatt i 

eiermeldingene, men halvparten 

av 

representantskapsmedlemmene 

er ikke kjent med at det i deres 

eiermelding fremgår krav til valg 

og sammensetning av styret. 

10 Valgkomité for 

styreutnevnelse i 

aksjeselskap og 

interkommunale selskap 

 Ja  

11 Kjønnsmessig balanse i 

styret.  

 Ja  

12 Rutiner for å sikre riktig 

kompetanse i selskapsstyrene  

 Ja, delvis Det er etablert rutiner for og det 

gjennomføres evaluering av 

styret. Resultatene blir imidlertid 

i liten grad  gjennomgått av 

eiere 

13 Styresammensetning i 

konsernmodell  

I/A   

14 Oppnevnelse av 

vararepresentanter  

 Ja  

15 Habilitetsvurderinger og 

politisk representasjon i 

styrene 

 Ja  

16 Godtgjøring av styreverv  Ja  

17 Registrering av styreverv   Ja  

18 Arbeidsgivertilhørighet i 

selvstendige rettssubjekter  

Ja   

19 Utarbeidelse av etiske 

retningslinjer  

Ja   
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 

20 Særlig om 

administrasjonssjefens rolle i 

kommunale foretak. 

 Ja Det er etablert et 

eierstyringssekritariat hvor 

NRBR IKS blir fulgt opp 

21 Utøvelse av tilsyn og kontroll  Ja  

 

 

7.2 Vurderinger og anbefalinger 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

 

 

Om problemstilling 1 a. 

Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er tilfredsstillende. De 

grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til rette for en sikker og effektiv 

eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av 

eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I 

eiermeldingene er det nedfelt generelle prinsipper for eierstyringen og etablert en konkret 

eieravtale/strategi.  

 

3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke kjenner til at deres 

kommune har utarbeidet dette. Med utgangspunkt i at alle eiere faktisk har utarbeidet slik 

eiermelding, kan mangelen på kunnskap om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig 

inn i eierrollen. 

 

Om problemstilling 1 b. 

Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp 

sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. Vi har heller ikke avdekket funn 

som tilsier at selskapet driver utfor sin formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet 

av representantskapet. Vi har imidlertid avdekket enkelte forhold vi anser å bryte med normer for 

god eierstyring. Nedenfor følger noen nærmere kommentarer knyttet til enkelte funn. 

 

Av representantskapsmedlemmene har mer enn halvparten bekreftet at de ikke har hatt obligatorisk 

opplæring for folkevalgte. At en så vidt vesentlig andel ikke er undergitt dette øker risikoen for at 

eieroppfølgingen ikke er kvalitetssikret, noe som igjen avviker fra KS anbefaling nr 1.  
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Halvparten av representantskapsmedlemmene kjenner ikke til at det er etablert kriterier for valg og 

sammensetning av stryet. Valg av styre er en av eierorganets viktigste oppgaver og en manglende 

kunnskap om hvilke rammer som gjelder for styresammensetningen svekker eiernes evne til å 

besørge en styresammensetning i tråd med gjeldende føringer. Dette er ikke i tråd med KS 

anbefaling nr 9. 

 

6 av 11 representantskapsmedlemmer var ikke klar over at det var etablert styreinstruks. Dette 

indikerer etter revisjonens syn en risiko for at et flertall av medlemmene ikke har satt seg inn et helt 

sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.  

 

Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering av styret 

som av styret bekreftes kommunisert dem. Fra KS Eierforums anbefaling nr 12 fremgår det at 

eierne nettopp bør sørge for at det gjøres en slik evaluering blant annet for å sikre at styrets 

sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.   

 

Oppsummeringsvis har etter revisjonens syn eierne etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 

eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale 

områder mangler kunnskap om helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan 

innebære en reell svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet 

i eierorganet. 

 

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger 

for god eierstyring:  

 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk 

opplæring av folkevalgte. 

 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.  
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Jessheim 3. oktober 2016 

 

 

 

                                    
             

Oddny Ruud Nordvik      Øyvind Schage Førde 

avdelingsleder       advokat 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
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Vedlegg 1 

 

 



53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen - 16/00076-3 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen : Hovedrapport NRBR - orginal m vedlegg

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

 

  



53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen - 16/00076-3 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen : Hovedrapport NRBR - orginal m vedlegg

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Representantskapets vedtak av årsberetning  
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OVERORDNET ANALYSE FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 2020 
vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 
2020. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget startet arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene 
i møtet 20.6.2016 (sak 33/16). Saken ble også drøftet i møtet 5.9.2016 (sak 40/16). 
 
Basert på dette vil kontrollutvalget foreta selskapskontroll i: 

 Romerike krisesenter IKS 

 Strandveien 1 AS og NRV AS 

 Norasondegruppen AS 
 
I tillegg vi utvalget foreta eierskapskontroller i  

 Lillestrøm parkering AS med datterselskaper 

 Romerike revisjon IKS 

 Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
 
I tillegg er det aktuelt å bestille en kontroll av Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning.  
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt et felles møte for å drøfte innretning og samordning av selskapskontrollene. 
Lederne var enige om at de største kommunene tar ansvaret for kontroll i de største 
selskapene, og at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler 
rapportene. På denne måten deles resultatene.  
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Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes prioriterte 
kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil bli 
bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette. 
 
Plan for selskapskontroll er utarbeidet med tanke på kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør 
revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de 
vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold 
tilsier det. 
 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Skedsmo lager overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
 
På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen er som sagt basert på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
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Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for 
selskapet 

• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 
gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og 
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell 
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges 
frem som et vedlegg til plan for forvaltningsrevisjon.  
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 

utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 

interkommunale selskaper elle andre selvstendige rettssubjekter.  

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn 

av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens internkontroll. 

Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og 

god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for 

kommunens omdømme.  

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel 

for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en 

gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være 

basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 

sektorer og med de ulike selskapene. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 

interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 

overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 

hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  

 

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et godt 

utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 

representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer 

beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens 

vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for 
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 

 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret 
og daglig leder)? 

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

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon i 
selskaper kan være: 

 Måloppnåelse 

 Offentlige anskaffelser 

 Habilitet 

 Etikk og samfunnsansvar 

 Arbeidsmiljø 

 Økonomisk drift 
 
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være aktuelt å 
vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor kommunestyrets 
forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 

Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og undersøkelsesretten til 
kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 

 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 

 Interkommunale selskap (IKS) 

 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 

 Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan eierskapet 

forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet til det enkelte 

eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke selskaper som er aktuelle 

for selskapskontroll.  

Kommunens eierskap 
Skedsmo kommune har i eiermeldingen2 beskrevet 25 eierskap, hvorav ett (Lillestrøm 2020) er 

avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og 

vesentlighet for alle disse bortsett fra Akershus teater som er en stiftelse, og faller utenfor 

kontrollutvalgets mandat.  

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et godt 

utgangspunkt for utøvelse av eierposisjonen. En stor del av Skedsmo kommunes styring av 

selskaper skjer ved formannskapets behandling av sakene forut for møtene i 

generalforsamlingen/representantskapet i selskapene. I NRV og NRA, skjer en stor del av 

eierstyringen gjennom behandlingen av hovedplaner mv for det virksomhetsområde selskapene 

ivaretar. I ROAF er avfallsstrategien en viktig del av eierstyringen. 

Eiermeldingen fungerer som en statusoppdatering knyttet til de enkelte samarbeidsordningene 

kommunen deltar i. 

Med eierskapsstrategi siktes det til hva eierne ønsker å oppnå med virksomheten. Kommunens 

eierskapsstrategi vil i hovedsak fremgå av selskapets formål i vedtektene/selskapsavtalen i 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 

I henhold til eiermeldingen tar kommunen sikte på å tilby opplæring i rollene som styremedlem 

og medlem av generalforsamling/representantskap i selskapene i inneværende periode. 

De fleste selskaper kommunen har eierinteresser i har utarbeidet instruks for styret og etiske 

retningslinjer for selskaper, og styrene har likeledes fastsatt instruks for daglig leder. 

Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 

kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 

 Forvalter store økonomiske verdier 

 Utfører viktige kommunale oppgaver 

 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 

 Politisk interesse og prestisje 

 Betydning for omdømme 

Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål ikke 

oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  

                                                             
2 Eiermelding for Skedsmo kommune, vedtatt i kommunestyret høsten 2015 
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 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 Negativ økonomisk utvikling 

 Negativ medieoppmerksomhet 

Kommunens eierskap 
Skedsmo kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskaper – IKS: 

 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen 

 Romerike Avfallsforedling  

 Nedre Romerike Vannverk  

 Nedre Romerike Avløpsanlegg  

 Romerike Krisesenter  

 Romerike kontrollutvalgssekretariat  

 Romerike Revisjon  

Aksjeselskaper - AS 

 Skedsmo Parkering  

 Romerike Parkering  

 Lillestrøm Parkering  

 Norasondegruppen  

 Nedre Romerike Vannverk  

 Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)  

 Lillestrøm kulturbygg  

 Skedsmo Samfunnshus  
 
Andre samarbeidsordninger  

 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

 Kunnskapsbyen Lillestrøm  

 Nedre Romerike legevakt  

 Lindrende enhet  

 Regionalt samhandlingskontor  

 Kommunal døgnenhet, KAD  

 Regionkontor landbruk (RKL)  

 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen 

Tidligere kontroller 
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS i forrige 

periode. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves 

etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det synes å være etablert rutiner og 

verktøy for god eierstyring i selskapene, bortsett fra i Norasonde. For mer detaljer viser vi til Faktaarkene 

for hvert selskap. 

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
De selskapene som det ikke har vært utført eierskapskontroll i er Romerike revisjon IKS eller Rokus IKS. 

Kontroll i disse selskapene kan ikke gjennomføres av Romerike revisjon, men må kjøpes i markedet. I 
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aksjeselskapene er det ikke gjennomført eierskapskontroll i Skedsmo Parkering med datterselskaper 

(Romerike Parkering og Lillestrøm Parkering), Lillestrøm kulturbygg eller Skedsmo Samfunnshus. 

Videre bør kontrollutvalget drøfte om det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av 

selskapene. Problemstillinger som etikk, ivaretagelse av samfunnsmessige perspektiver som miljøansvar, 

IKT-sikkerhet i driftsleveranse etc. kan være aktuelle. 

 

I forrige møte ble utvalget enige om å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  

Selskap Involverte eiere 

Krisesenteret Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 

Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 

Enebakk 

NORASONDE Akershus fylkeskommune, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, 

Sørum, Fet, Aurskog-Høland, Gjerdrum og Rømskog kommuner 

samt Norsk folkehjelp (0,25%). 

NRV AS og Strandveien 1 

AS 

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet 2,36 og Sørum 

kommuner 

Skedsmo kommunes 

eierskapsforvaltning 

Skedsmo kommune 

Lillestrøm parkering AS 

med datterselskaper 

Skedsmo kommune 

Romerike revisjon IKS Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 

Romerike 

kontrollutvalgssekretariat 

IKS  

Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 

 

Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene der hvor det er mange eiere.  

Utdyping av de enkelte prosjektene 
I krisesenteret ønsker kontrollutvalget i første omgang å få en orientering fra daglig leder og styreleder 

om kapasiteten på tjenesten og om organisering av selskapet. Utvalget vil drøfte innretning av kontrollen 

nærmere, men mener at det er aktuelt å se på driften i første omgang, og la spørsmål knyttet til 

eierstruktur eventuelt komme senere.  

Når det gjelder Norasonde vil kontrollutvalget be om å få en orientering fra daglig leder og styreleder om 

hvordan endrede rammebetingelser påvirker selskapets drift og leveranser på kort og lang sikt. Utvalget 

vil deretter drøfte innretning av kontrollen.  

NRV AS og Strandveien 1 AS: Følgende problemstillinger er aktuelle:  

 Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører? Er selskapets 
kompetanse i ledelse og styre tilpasset tilsvarende?  



54/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-7 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 24.10.16

 

 Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 

 I hvilken grad er regelverket for offentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med eiendomsutvikling? 

I en kontroll av kommunens eierskapsforvaltning er det aktuelt å se på følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap?   

 I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for 

eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og 

eierrepresentantene? Eierstyringssekretariatets rolle og mandat skal vurderes særskilt. 

 Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler? 

I eierskapskontrollene er det disse problemstillingene som vil bli besvart: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet? 

 Utøves kommunenes eierinteresser i selskapet i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

I tillegg kan det være aktuelt å be revisor se nærmere på sykefravær, HMS, anskaffelser, IT-sikkerhet eller 

hvordan selskapet ivaretar samfunns- og miljøansvar. Dette vil kontrollutvalget vurdere ved bestilling av 

hver enkelt kontroll. 

Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan variere fra 

selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere 

angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet 

samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Det er Romerike revisjon 

som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll som kan 

legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal standarden RSK 001 legges 

til grunn for arbeidet.  

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I tillegg 

rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og kontrollutvalget 

følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret om hvordan 

kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I tillegg til løpende 

vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber 

kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, 

eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Faktaark selskaper 

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS -  
Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 

oktober 2013 

Formål Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt 

etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, 

samt sivilforsvarsoppgaver har etter brann- og 

eksplosjonsvernloven (lov 14.6.02) med forskrifter og 

forurensningsloven (lov 13.3.81) med forskrifter 

Etablert 1. januar 1992 

Deltakere Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, Aurskog- 

Høland og Nittedal kommuner (utvidet fra 01.01.2014) 

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. 

Forurensningsloven med forskrifter. 

Eierandeler Lørenskog 19,85 %, Rælingen 7,20 %, Skedsmo 29,26%, 

Nittedal 19,04 %, 6,73 6 %, Sørum 10.09 %, Aurskog-

Høland 7,83 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Tilskudd Eierkommunenes tilskudd fordeles etter eierandel, og i 

samsvar med selskapsavtalens pkt. 3 og 4 som tilsier en 

overgangsordning på 10 år. Årlige driftstilskudd fordeles 

på årets 12 måneder. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til 

konvertering av eldre gjeld, samt likviditetsformål, med 

en ramme for samlet låneopptak på kroner 25.000.000,-. 

Representantskapet 14 medlemmer, to fra hver eierkommune.  

Eierkommunene har en stemme hver. Det ble konstituert 

nytt representantskap 12.november 2013 i forbindelse 

med utvidelsen av selskapet til 7 kommuner fra 01.01.14. 

Representantskapsmedlemmer Boye Bjerkholt og Trine Reitehaug 

Styret 5 medlemmer med varamedlemmer i numerisk 

rekkefølge pluss to medlemmer med varamedlemmer 

som velges av og blant selskapets ansatte.  

Styremedlemmer Marit Helene Ekvoll (styreleder), Rune Holter (nestleder), 

Astri Aas-Hansen (styremedlem), Halvor Bing Lorentzen 
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(styremedlem), Elisabeth Bødtker Larsen (styremedlem), 

Morten Thoresen (ansatte representant), Per Kristian 

Kneppe (ansatterepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS 
 

Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 

18.03.2015 

Formål På vegne av eierkommunene å drive innsamling, 

transport, behandling og omsetning av avfall i 

eierkommunene mm (Fullstendig formål finnes i kap 2 i 

selskapsavtalen). 

ROAF drives etter selvkostprinsippet (husholdningsavfall). 

Etablert ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i 

foretaksregisteret 15.10.1992 

Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, 

Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. 

(Aurskog- Høland ble fullverdig deltagerkommune 

01.01.2015) ⃰ 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 

Forurensningsloven med forskrifter. 

Eierandeler Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i 

en note til regnskapet i årsrapporten. Skedsmo kommune 

hadde pr 01.01.2014 en eierandel på 30,13 %. (Fra 

01.01.2015 vil eierandelen være en god del lavere som 

følge av at Aurskog-Høland kommune har blitt 

deltagerkommune). Overskudd fra ROAFs 

næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs 

eierkommuner. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet 

utfører for kommunene, fordeles på deltakerkommunene 

i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. 
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Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en 

samlet ramme for låneforpliktelser på 365 millioner 

kroner. 

Representantskapet 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver 

eierkommune har 2 representanter. Velges for 4 år av 

gangen. Eierkommunene har en stemme hver. 

Representantskaps-

medlemmer 

Boye Bjerkholt og Glenn Simon Nerdal 

Styret 5 medlemmer pluss 1 ansattrepresentant. Valgkomitè. 

Styremedlemmer Nina Elisabeth Kristiansen (styreleder), Arne Brovold 

(nestleder), Kari Westgaard Berg, Tor Allstrin, Dag 

Møkleby, Terje Skovly (ansattrepresentant) 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale med 

Aurskog-Høland kommune. 

Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF 

etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å 

besvare følgende hovedproblemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 

representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og 

redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og 

manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.» 

Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for 

representantskapets medlemmer.» 

 

Nedre Romerike Vannverk IKS   
Driftskostnad 41,6 mill. kroner i 2014. 

Organisering/selskapsform Interkommunal selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist 

endringer i selskapsavtalen 29.4.2015. Selskapsavtalen er 

pt. ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga ansvar 

prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da 

endring må gjennom alle kommunestyrene. 

Formål Vannforsyning til eierkommunene på en gros-nivå. 

Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med 
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tilhørende renseanlegg, tunneler, reservevannkilder, 

høydebassenger, pumpestasjoner og 

hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter. 

Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til 

enkeltabonnenter. 

Skal drives etter selvkostprinsippet. 

Etablert 31.7.2007 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og 

Gjerdrum kommune. 

Hovedkontor Rælingen kommune 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov 

om kommunale vass- og kloakkavgifter, 

forurensningsloven, vannressursloven, plan- og 

bygningsloven, matloven. 

Eierandeler Skedsmo 35,90 % 
Lørenskog 25,48 % 

Rælingen 11,45 % 

Nittedal 16,15 % 
Fet 4,76 % 

Sørum 6,26 % 

Ved Gjerdrums tiltreden 01.01.17 endres 

eierprosent til: Skedsmo 35,10 % 

Lørenskog 24,91 % 

Rælingen 11,19 % 

Nittedal 15,79 % 

Fet 4,65 % 

Sørum 6,12 % 

Gjerdrum 2,24 % 

Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. 

prinsippene i selskapsavtalen 
Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 

samlede forpliktelser 

Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for 

selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets 

virksomhet gjennom betaling for vannforsyning fra 

selskapet. Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i 

selskapet (selvkost). Selskapet har ikke fond. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor 

en samlet ramme for låneforpliktelser på kroner 

580.000.000,-. 

Representantskapet 14 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra 

hver eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 
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Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland  

Styret 5 medlemmer pluss ett medlem valgt av og blant de 

ansatte. Valgkomitè. 

Styremedlemmer Bjørn Arne Skogstad (styreleder) May Rostad (nestleder) 

Inger-Lise Melby Nøstvik, Torbjørn Øgle Rud, Renata 

Muzyka-Gniady (ansatt representant) 

Bjørn Brodwall erstatter Ellen Stokstad etter kommende 

valg i representantskap. 

Hovedplansamarbeid Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og 

prioriteringen av virksomheten i NRV IKS styres gjennom 

et interkommunalt hovedplansamarbeid innen 

vannforsyning for samordning og prioritering av 

ressursene i NRV IKS. Hovedplanen skal legges frem for 

kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i 

NRV IKS.  

Eiermøte Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for 

gjennomgang av selskapsavtalen og årsmelding og andre 

felles spørsmål før det ordinære årlige 

representantskapsmøtet i april. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017. 

Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS  
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer 

i selskapsavtalen 29.4.2015 

Selskapsavtalen er Ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga 

ansvar prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da endring 

må gjennom alle kommunestyrene. 

Formål Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, 

bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, 

pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende 

overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam. 

Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til 

enkeltabonnenter. 

Kan inngå avtale om drift av kommunale hovedledninger som er 

tilknyttet selskapenes anlegg. 

Skal drives etter selvkostprinsippet. 
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Etablert 31.07.2007 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 

Hovedkontor Rælingen kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om 

kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og 

bygningsloven. 

Eierandeler Skedsmo 51,9 % 

Lørenskog 35,7 % 

Rælingen 12,4 % 

Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til: Skedsmo

 45,4 % 

Lørenskog 31,2 % 

Rælingen 10,9 % 

Nittedal 12,5 % 

Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 

selskapsavtalen. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i 

samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom 

betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene 

skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke 

fond. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 

for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-. 

Representantskapet 8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver 

eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 

Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten, Tore Berg 

Styret 5 medlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte. 

Valgkomitè. 

Styremedlemmer Lars Næss (styreleder) Gunhild Lærum (nestleder), Hendrik R. 

Panman (styremedlem) Nina Kristiansen (styremedlem) Jan Ole Enlid 

(styremedlem), Bjørn Syverud (ansattrepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 
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Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 

9.11.2015, og kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og 

forutsetter at: 

1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene 

legges til grunn for styringen av selskapene framover 

2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering 

følges opp av selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En 

første tilbakemelding om dette legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene 

våren 2016. 

3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere 

selskapsavtalene med mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. 

Formannskapet utpeker deltaker i styringsgruppen etter at kommunestyret for neste 

valgperiode er konstituert. 
 

Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for 

eierstyring.  

Romerike Krisesenter IKS   
Driftsinntekter i 2014 på 15,3 mill. kr. 

Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 

barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Etablert 16. februar 2011 

Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 

Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 

Hurdal 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 

Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 

Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 

Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 

Nes 7,5 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser 

Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 

investeringer ut i fra eierandel. 

Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 

eierkommunene 
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Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 

representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 

stemme hver. 

Representantskapsmedlemmer Ole Jacob Flæten 

Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 

Valgkomitè. 

Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 

Vatndal Rustad, Ola Løberg, Elizabeth Dahl (ansatterepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 

Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  

Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 

evaluering av sine eierinteresser?  

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring?  

2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av 

et selskap? 

Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 

Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å 

kunne drøfte eierstyringsspørsmål.  

Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  

Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 

Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet  
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av 

kapasitetsproblemer. Det har nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt 

ansvar for å forhindre avvisninger av brukere som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering 

av krisesenteret vil bli tatt opp på eiermøte. 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr. 
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Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 

Etablert 2012 

Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommuner 

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 

selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 

kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 

Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 

% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 

kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Representantskapsmedlemmer Bente Skulstad 

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder) , 

Bjørn Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Romerike Revisjon IKS  
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 

deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 

Etablert 15.05.2013 
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Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 

Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en 

eierandel på 19, 5 prosent. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 

og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 

eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 

deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 

år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 

valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 

driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 

deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Representantskapsmedlemmer Boye Bjerkholt  

Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 

blant de ansatte. 

Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 

Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

 

Nedre Romerike Vannverk AS  
Driftsinntekter i 2014 på 12,58 mill. kr. 

Formål Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere 

virksomheten i selskapet etter at ansvaret for levering av 

vann til eierkommunene er overført til NRV IKS. Har ikke 

erverv til formål. 

Etablert 1971 (Nedre Romerike Vannverk AL) 

Forretningskontor Rælingen kommune 
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Aksjekapital Kroner 112.000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr. 

4.000,-. Fet 7,1 %, Lørenskog 25,0 %, Nittedal 14, 3 %, 

Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %.  

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for 

selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 

kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere 

samtykker. Andre enn norske kommuner kan ikke være 

eiere i selskapet. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut over 

forskudd på likvidasjonsutbytte. 

Generalforsamlingen 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 

fra hver eierkommune. Velges for 4 år om gangen. Hver 

eierkommune har en stemme. 

Medlem i 

generalforsamlingen 

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland  

Styret Inntil 6 medlemmer. 

Styremedlemmer Bjørn Brodwall (styreleder), Kathrine Karstensen, Kjell 

Rønningen 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2) 
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr. 

Formål Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere 

virksomheten i selskapet etter at ansvaret for 

avløpsvirksomheten til eierkommunene er overført til NRA 

IKS. Har ikke erverv til formål. 

Etablert 1965 

Forretningskontor Rælingen kommune 

Aksjekapital Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt 

mellom kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog 

(29,94%), Rælingen (13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%) 

og Sørum (2,71%). 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
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Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for 

selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 

kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere 

samtykker. Overskudd, som ikke anvendes til dekning av 

tidligere underskudd, skal disponeres i overensstemmelse 

med selskapets formål. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut 

over forskudd likvidasjonsutbytte. 

Generalforsamlingen 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 

fra hver av eierkommunene. Velges for 4 år av gangen. 

Hver eierkommune har en stemme. 

Medlem i 

generalforsamlingen 

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland  

Styret Inntil 6 medlemmer 

Styremedlemmer Ole Feet (styreleder), Pia Farstad von Hall, Anita Orlund, 

Odd Magne Gjerde og Thor Olaf Askjer 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) 
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og 

vurdere om kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og 

forutsetninger samt besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en 

orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-2. 

Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 

Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører 

tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2 

skriver revisor «Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende 

(    ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i 

Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter 

det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres 

således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap 

som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»  

Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært 

skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av 

eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved 

senere salg av eiendommen.  
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Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at 

eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV 

AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en ordning som omfatter flere selskap i regionen som er 

underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse tilbakemeldingene kan det virke som om det er 

grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar seg løse.» 

Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
 Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver 

selskapet faktisk utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?  

 Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 

 Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 

 

Skedsmo Parkering AS 
Driftsinntekter i 2015 på 14,4 mill. kr. 

Skedsmo Parkering AS har  to  datterselskaper  som  driver  med  tjenester  innen 
privatrettslig parkering.  Formålet for begge datterselskapene er det samme. 
Grunnen til dette er at Romerike Parkering AS driver i konkurranse med andre 
private parkeringselskaper, mens Lillestrøm Parkering AS ikke gjør det. Lillestrøm 
Parkering AS ble kjøpt opp, og videreført som eget (datter) selskap, for å 
holde driften av Byhaven og økonomien knyttet til dette adskilt fra den 
konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS. 

 
Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Utøve Skedsmo kommunes parkeringspolitikk. Utvikle, bygge og 

drive offentlige parkeringsanlegg på vegne av Skedsmo kommune. 

Selskapet kan drive annen virksomhet som står i forbindelse med 

foranstående. Organisert som AS for å ha handlefrihet til å utvikle 

nye parkeringstilbud, og konkurranseevne mot private. Etablert for å 

skille overordnet parkeringspolitikk (kommunestyret), og utførelsen 

(Skedsmo Parkering AS) 

Etablert 2003 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kr. 1.520.000,- fordelt på 1.520 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo kommune eier alle aksjene (100 % eierandel) 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Parkeringslovgivningen. 

Vedtatt parkeringspolitikk. 

Datterselskaper Romerike Parkering AS, Lillestrøm Parkering AS 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjene kan bare overdras til andre kommuner ved evt. omdannelse 

til interkommunalt selskap. Det skal ikke utdeles utbytte. 
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Generalforsamling Formannskapet er generalforsamling. 

Styret Generalforsamlingen velger 5 medlemmer med personlige 

varamedlemmer, hvorav ett medlem velges av de ansatte. 

Styremedlemmer Anne Vibeke Hellandsjø (leder), Cathrine Ruth Grüner- Hegge 

Gundersen, Grethe Alice Fjeld Mathisen, Rolf Thorben Holm, Roar 

Sletta. Varamedlemmer: Anders Christopher Taxt, Aarstein Rebne, 

Lajla Irene Lyseggen, Jon Schøning Lie, Torstein Sandstad 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Romerike Parkering AS verifisrt 
Driftsinntekter i 2015 på 3,38 mill. kr. 

Romerike Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet i konkurranse med 

andre private parkeringsselskaper. 

 
Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det 

private markedet for parkering. Like vilkår. 

Etablert 2004 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper  

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Erverv av aksje betinget av samtykke fra styret. 

Generalforsamling Styret i Skedsmo Parkering AS 

Styret Generalforsamlingen velger 3 medlemmer. 

Styremedlemmer Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og 

Kristin Uvaag Tufte 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 
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Lillestrøm Parkering AS  
Driftsinntekter i 2015 på 5,1 mill. kr. 

Lillestrøm Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet uten konkurranse. 
Selskapet er opprettet for å holde driften av privatrettslig parkeringsvirksomhet som 
utføres for eieren, Skedsmo kommune, og morselskapet, Skedsmo Parkering AS, adskilt 
fra den konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS. 

 
Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det 

private markedet for parkering. Like vilkår. 

Etablert 1998 (Kjøpt av Skedsmo Parkering AS i 2006) 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-. 

Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper  

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Ingen spesielle bestemmelser. 

Generalforsamling Styret i Skedsmo Parkering AS 

Styret Generalforsamlingen velger 3 medlemmer. 

Styremedlemmer Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og 

Kristin Uvaag Tufte 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Norasondegruppen AS  
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 

arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i 

det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt 

tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger 

dette. Som ledd i virksomheten inngår 

industri/produksjon, tjenesteyting og annen 

næringsvirksomhet, herunder å delta i andre 

selskap når dette er forenlig med selskapets 

formål. Profesjonell tjeneste- og 
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industri/produksjonsbedrift som skal konkurrere i 

markedet på like vilkår med andre private. 

Etablert 1960 

Forretningskontor Skedsmo kommune (hovedkontoret er på 

Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling, 

kompetansesenter og Voksenopplæring), 

Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen 

avdelingskontor, Lørenskog avdelingskontor og 

Fredrikstad avdelingskontor. 

Aksjekapital Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr 

100,-. Skedsmo kommune eier 6373 aksjer 

(20,2%) og er nest største eier. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Arbeidsmarkedslovgivningen. 

Datterselskaper Norasonde Bemanning AS 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 

for selskapsgjelden ut over det beløp som de har 

tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse 

må godkjennes av generalforsamlingen. 

Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og 

disponeres til formål som styrker videre drift. 

Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 

Medlem i generalforsamlingen Kjell Arne Hagen 

Styret Generalforsamlingen velger fem til syv 

medlemmer for to år av gangen, hvorav de 

ansatte representeres iht. aksjeloven 

Styremedlemmer Trond Olav Rangnes (leder), Trine 

Nordstrøm(nestleder), Ola Løberg, Frank Sagvik, 

Marit Heiberg, Bjørn M.Haug 

(ansattrepresentant), Robin Neppelberg 

(ansattrepresentant)  

Instruks for styret og daglig leder Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 

Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter de 

rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare 

følgende hovedproblemstillinger: 
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1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god 

eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for 

informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både 

manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.» 

Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for 

eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre 

at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.» 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting 

og anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har 

levert på. Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene 

og anbudsutsatte kontraktene i 2015.  

Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har 

vært høye. Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet? 

Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for 

Norasonde i siste representantskapskapsmøte. 

 

Lillestrøm kulturbygg AS  
Driftsinntekter i 2014 på 14,65 mill. kr. 

 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Eie og drifte eiendommer i Skedsmo kommune til fremme av 

kulturaktiviteter i Kirkegata 11 og 12. Selskapet skal ikke ha 

økonomisk formål, eller kunne beslutte utdeling av utbytte til 

aksjonærene. 

Næringsdrift. Skille 

bygningsdrift fra kulturdelen. 

 

Etablert 2004 

Forretningskontor Skedsmo kommune 

Aksjekapital NOK 7.000.000,- fordelt på 14.000 aksjer á kroner 500,-. Skedsmo 

kommune eier 13500 aksjer. 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 
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Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Overgang av aksjer må godkjennes av styret. Skedsmo kommune har 

ved overdragelse forkjøpsrett til aksjene foran andre aksjonærer. De 

øvrige aksjeeiere har forkjøpsrett etter aksjelovens regler. Ved bruk 

av forkjøpsrett skal aksjene kunne erverves til pari kurs NOK 500,- 

pr. aksje. 

Generalforsamlingen Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av 

overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre 

saker etter lov/vedtekt 

Medlem i generalforsamlingen Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland  

Styret 4 medlemmer. Skedsmo kommune skal til enhver tid være 

representert i styret. 

Styremedlemmer Nils Gunnerud (styreleder), Gunhild Lærum, Rolf Thorben Holm, 

Rune Bråten 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Skedsmo Samfunnshus AS  
Driftsinntekter i 2015 på 2,5 mill. kr. 

Organisering Aksjeselskap 

Formål Fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved 

å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et 

høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, 

teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc. 

Etablert 2001 (Videreføring av Skedsmo Samfunnshus AL stiftet 1960)  

Aksjeeiere Coop Øst, Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall, Folkeakademiet 

Skedsmo, Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 – Oslo/Akershus, 

Sangkoret Raumklang, Skedsmo Amatørteater, Skedsmo AUF, 

Skedsmo Bondelag, Skedsmo Bygdekvinnelag, Skedsmo 

Bygdeungdomslag, Skedsmo Fotballklubb, Skedsmo Høyre, 

Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Ishockeyklubb, Skedsmo 

Jeger- og fiskeforening, Skedsmo kommune, Skedsmo 

Sanitetsforening, Skedsmo Senterparti, Skedsmo Skiklubb, 

Skedsmo Skolekorps, Skedsmokorset Arbeiderpartilag, 

Skedsmokorset Kulturforum, Skedsmokorset kvinne- og 

familielag, Skedsmokorset Vel. 
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Aksjer 62 A-aksjer à NOK 100 og 5338 B-aksjer à NOK 100, hvorav Skedsmo 

kommune eier 5 A-aksjer og 3565 B-aksjer. 

Hovedrammer for 

virksomheten 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen. 

Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden 

ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Økonomiske forhold Overdragelse av aksjer krever generalforsamlingens samtykke. 

Generalforsamlingen Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av 

overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre 

saker etter lov/vedtekt. 

Styret 5 medlemmer og 3 varamedlemmer 

Styremedlemmer Thorbjørn Faller (leder), Bjørnar Torsnes, Inger Karin Johannessen, 

Gina Cecilie Bredesen Russell, Nichlas Røstad, Kjetil Molstadengen 

Hegre (vara), Svein Lund (vara), Hans Hilmar Bjerke (vara) 

 

Andre samarbeidsordninger 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Organisering  

Etablert 1998 

Deltakere Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, 

Skedsmo, Sørum og Akershus fylkeskommune. Enebakk er 

observatørkommune. 

Årsmøtet SNR er organisert som selvstendig juridisk enhet i henhold 

til Kommunelovens §27 med årsmøtet som øverste organ. 

Daglig leder/sekretariat Administrativ koordinering, saksbehandling og 

sekretariattjenester. 

Økonomi Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent, bestående av 

en fast del og en variabel del som fastsettes ut fra 

folketallet i medlemskommunene. Styret kan vedta særskilt 

finansiering av tiltak/satsninger. 

 

 

Kunnskapsbyen Lillestrøm 
Organisering Forening 

Formål Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er «Førstevalget for 
forskning og kunnskapsbasert Næringsliv».  
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Formålet til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å bidra til ny 
aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen 
er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv. KL skal 
bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes 
infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til 
samhandling mellom medlemmene. 
Rollen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å være en 
initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer 
overfor medlemmene og andre samfunnsaktører i 
regionen. Kunnskapsbyen Lillestrøm er Skedsmo 
kommunes viktigste næringspolitiske redskap for 
utvikling av kommunen og regionen. 

Etablert 2000 

Medlemmer/deltakere Forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående, offentlig eide 

bedrifter organisert som aksjeselskaper, offentlige og private 

utdanningsinstitusjoner og andre sentrale, offentlige institusjoner. 

Skedsmo kommune har vært medlem siden oppstarten. 

Datterselskaper Kunnskapsbyen Konferanse senter AS, Business Lillestrøm AS 

Økonomi  

Årsmøtet Organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har møterett ved 

innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt. 

Styret 7 styremedlemmer velges for 2 år, 2 varamedlemmer velges for 1 år 

av årsmøtet 

Styremedlemmer Ole-Jacob Flæten (leder), Brit Farstad (nestleder), Morten Irgens, Jan 

Erik Torp, Knut Halvor Hansen, Anette Solli, Tone Ikdal, Frank Sagvik, 

Siv Lunde Kolrud, Odd Jarle Skjeldhaugen Obervatører i styret: Jarle 

Bjerkelund Gimse (Kjeller Innovasjon), Kjartan Berland (Skedsmo 

kommune) 

 

Nedre Romerike legevakt 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og 

Skedsmo kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, og har 

arbeidsgiveransvaret. 

Formål Drive lovpålagt akuttmedisinsk behandling 

Etablert 2010 

Lokalisert Helsebygget, Lillestrøm 

Avtaleparter Se over 

Kommentar Legevakten er i stadig utvikling, og ny akuttmedisinsk forskrift fra 

2015 vil på sikt påvirke kompetansesammensetningen. 

 



54/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-7 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 24.10.16

  

Lindrende enhet 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Nittedal og 

Skedsmo kommuner om drift av enhet for lindrende behandling. 

Skedsmo kommune drifter enheten, har arbeidsgiveransvaret og 

ansvar for samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus. 

Formål Tilbud til alvorlig syke og døende med behov for tett faglig 

samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Etablert 2008 

Lokalisert Skedsmo kommune (Skedsmotun bo- og behandlingssenter) 

Kommentar Framtiden til Lindrende enhet avklares ved den til enhver tid 

gjeldende samarbeidsavtalen mellom kommunene. Ahus har fra 1/1-

2016 helt avviklet sitt økonomiske engasjement i enheten, men har 

fremdeles tett faglig samarbeid, både på lege og pleiesiden. 

 

Regionalt samhandlingskontor 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, 

Nittedal, Sørum og Skedsmo kommuner. Rælingen 

kommune drifter kontoret og har arbeidsgiveransvaret. 

Formål Bidra til at kommunene blir en likeverdig part i prosesser 

knyttet til avtaleinngåelser og utvikling av samarbeid med 

Ahus. Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i 

kommunene. 

Etablert 2013 

Lokalisert Rælingen kommune (Rælingen rådhus) 

Kommentar Regionalt samhandlingskontor har vært i drift fra 

sensommeren 2013, og har to årsverk. 

 

Kommunal døgnenhet, KAD 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, 

Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo kommuner. Skedsmo 

kommune drifter enheten, og har arbeidsgiveransvaret. 

Formål Ivareta det lovpålagte kravet om at kommunene innen 2016 

skal ha tilbud om døgnopphold for brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder for de pasienter og 

brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle 

eller yte omsorg til. Det er definert inklusjons- og 

eksklusjonskriterier for pasientbehandlingen. 

Etablert 2014 

Lokalisert Romerike helsebygg, Lillestrøm 
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Kommentar Enheten er etablert i Romerike Helsebygg. Finansiering til 

oppstart og drift ble gitt av Helsedirektoratet og RHF 

(regionalt helseforetak) i januar 2014. Fra 2016 vil 

finansieringen skje over rammetilskuddet i Statsbudsjettet. 

 

Forhold som kan påvirke risikobildet:  
KAD har fått mye medieoppmerksomhet knyttet til at kapasiteten ved enheten ikke utnyttes.  

 

Regionkontor landbruk (RKL) 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del 

av Skedsmo kommune) 

Formål RKL skal være et effektivt og faglig kompetent 

landbrukskontor for avtalepartene. RKL skal fremme en 

bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte 

på verdiskapning og sikring av produksjongrunnlaget, det 

biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og 

kulturverdiene. 

Etablert 1994 

Avtaleparter Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner. 

Vertskommune Skedsmo kommune 

Samrådingsmøtet Har en rådgivende og koordinerende funksjon. De folkevalgte 

organer i Skedsmo kommune vedtar regnskap, budsjett, 

planer mv for RKL som enhet i Skedsmo kommune. 

Samrådingsmøtet består av en representant fra hver av 

avtalepartene. Behandler regnskap, årsberetning og 

husleieavtale, budsjett, langtidsplan og virksomhetsplan og 

behandler andre felles overordnete saker som omfattes av 

RKLs virksomhet. 

Administrasjon Rådmannen i Skedsmo kommune videredelegerer myndighet 

han er tildelt fra deltakerkommunene til 

kommunaldirektørene        for kultur og teknisk sektor, som 

videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen, jf 

kommuneloven § 28-1b. Landbrukssjefen har den faglige og 

administrative ledelse av landbrukskontoret (RKL). 

Økonomiske forhold Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles, 

med basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode, 

slik: Lørenskog 14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen 

13, 5 

%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på 

RKLs budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt 

budsjett innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med 

særskilte prosjekter o.a. som ikke inngår i kontorets ordinære 
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arbeid/kostnader, finansieres med særlige 

prosjektbevilgninger. 

 

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av 

Skedsmo kommune) 

Formål Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til 

kontoret og gi effektiviseringsgevinst. 

Etablert 2013 

Avtaleparter Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. 

Lokalisert  Skedsmo kommune 

Oppgaver Føre skatteregnskapet på vegne av kommunene, forestå innfordring 

og arbeidsgiverkontroll mv. 

Administrasjon De samarbeidende kommuner har delegert fullmakt til å forestå 

innfordring og føre skatteregnskap til skattoppkreveren i Skedsmo. 

Økonomiske forhold Kostnadene ved driften av kontoret med et tillegg for 

felleskostnader, som generell drift og husleie, fordeles på 

samarbeidskommunene etter folketall og gjennomførte 

arbeidsgiverkontroller 

 

Kilder: 

Skedsmo kommunes eiermelding 2015 

Proff.no 

Politiske behandlinger 

Tidligere eierskapskontroller  
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REVISJONSÅRET 2015/2016 RAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Skedsmo, fra Romerike revisjon. 

 
Saksframstilling: 
Romerike revisjon IKS (RRi) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2015/2016.  
Revisjonsåret går fra og med 1. juni 2015 til og med 31. mai 2016, rapporten til 
kontrollutvalget gjelder samme tidsperiode. 
 
Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Skedsmo var 
timeforbruket 3015. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 3050 timer.  
 
Oppgave Forbruk 

2014/15 
Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/2017  

Regnskapsrevisjon  1 725 1 700  1 627  1 600  

Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

   986 1 100     998  1 100  

Selskapskontroll      76    112     150     150  

Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyret og 
kommuneadministrasjonen 

  160 
 
 

   200    240    200 

Totalt Skedsmo 2 947 3 112 3 015 3050 

 
RRi leverer en ekstern varslingstjeneste til Skedsmo kommune. For 2015/2016 er det 
ikke redegjort for hvor mye tid som er benyttet til å undersøke varslingssaker og 
uregelmessighetssaker. Dette er ikke undersøkelser som kontrollutvalget har bestilt, 
men det kan være av interesse for utvalget å få informasjon om ressursbruken.  
 
Revisjonen vil legge frem rapporten i møtet.  
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 

1.1 Formål og organisering 

 

Romerike revisjon IKS (RRI) utfører revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal skje 

gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på 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 

 

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 hvert år. Selskapet utarbeider også 

kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 

Daglig leder 

Stab/støtte   

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  

 

Adv/adv.flm 
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RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 

rammer, og at politiske beslutninger blir fulgt opp og iverksatt. Revisjonen utgjør en viktig del av 

kommunenes  system for egenkontroll, slik det er nedfelt i bestemmelsene i kommuneloven. God 

egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 

Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at regelverket etterleves, at 

ressursene forvaltes på en effektiv måte og at vedtak blir iverksatt i samsvar med kommunestyrenes 

forutsetninger.  

RRI er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører 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 2015/2016 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 24 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, jurister og 

en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid 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 regnskapsrevisjon, 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 sentralt i dette arbeidet.  

 

Oppdragsansvarlig revisor for Skedsmo kommune er Marion Hauan. Hun har bachelor i revisjon, og 

har jobbet med revisjon siden 1994, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av kommunen 
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er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av regnskapsrevisorene Karen Therese Asak 

og Bjørn Håkonsen. Karen Therese Asak er utdannet høyskolekandidat i økonomisk og 

administrative fag, samt tollrevisor. Bjørn Håkonsen har en bachelor i revisjon og har i tillegg master 

i offentlig revisjon.  Medarbeiderne har over tid opparbeidet seg god kunnskap om Skedsmo 

kommune.  

1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  

Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne imøtekomme kravene til effektivt gjennomføring av 

revisjonsprosjekter med høy kvalitet. Avdelingen har solid erfaring og høy kompetanse om 

kommunal forvaltning.   

 

Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  

 

 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 

internrevisor.  

 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 

 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 

 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 

 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i europastudier 

 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  

 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap og master i 

europastudier. 

 Hung Tien Vu – forvaltningsrevisor, master i økonomi og administrasjon (vikar fra 

01.08.2016)  

 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 

 

 

Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  

 

1.3.3 Administrasjon og støtte 

Avdelingen består av daglig leder og to 50% stillinger. I tillegg til det daglige administrative arbeidet, 

bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 

 

Daglig leder, har samarbeid med ledergruppen ansvar for 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 intern 

kontroll. I tillegg: 

o Attestasjon 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 i kommuner og kommunalt eide selskaper etter bestilling fra 

kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av 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 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 bl.a.:  

o Holde erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike 

der RRI er arrangør.  

o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 

o Bidra med kompetanse og veiledning innenfor økonomi, regnskap, kommunal 

forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 

o RRI holder en rekke foredrag innenfor ulike tema som kommunene ønsker satt på 

dagsorden, bl.a. kommunalrett, selskapsrett, anskaffelser, internkontroll 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 Skedsmo kommune 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2015 til 31.5.2016 (revisjonsåret). Det er av den 

grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 

regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 

fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden som 

rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  

 

Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 

mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune få noe mer tjenester/produkter ett 

år og et annet kontrollutvalg/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. Når det gjelder forvaltningsrevisjon kan det også oppstå 

forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      

 

RRI er et eksternt varslingspunkt for Skedsmo kommune, i tillegg kan kommunen benytte 

revisjonens tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten og 

innledende undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved 

forbruk utover dette blir kommunen belastet for disse tjenestene. 

 

RRI rutiner for varslingsordningen er nå etablert. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 

prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne varslingspunktet 

og systemene i kommunen. ‘ 

 

Samlet var det planlagt med 3 112 timer til Skedsmo, timeforbruk ble 3 185. Samlet ramme for 

2016/2017 er satt til 3 050 timer.   

 

2.2.1 Regnskapsrevisjon  

Tabellen under viser rammene for regnskapsrevisors oppgaver målt i timer får revisjonsåret 

2015/2016.   

 

 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 

Regnskapsrevisjon 1 700 1 627 1 600 

 

Regnskapsrevisjon for Skedsmo kommune er utført innenfor tildelt ramme og har bestått av 

følgende oppgaver. 

 

 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 

o planlegging og oppstartsmøte 

o interimrevisjon  
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o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  

o løpende veiledning, herunder fast stedlig revisjon en dag per uke  

 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 

 35 stk. særattestasjoner, hvorav 12 stk. kan henføres til attestasjon av spillemidler, 4 stk. 

attestasjon av lønnsrefusjoner. I tillegg har vi utført for 19 andre attestasjoner innenfor blant 

annet, ressurskrevende tjenester, enslige mindreårige, kompetanseløftet- og midler innen 

helsesektoren, foreldrestøttene tiltak og kommunalt rusarbeid.  

 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  

o krav til dokumentasjon vedrørende kompensasjon for merverdiavgift  

o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  

o notat om oppbevaring av regnskapsmateriell 

o vurdering av bokføring knyttet til opptak av nye eiere i NRA og NRBR 

 

Tiden fordeler seg med ca. 900 av timene til revisjon av kommuneregnskapet og veiledning og 

annen bistand. Resterende timer, ca. 700 er knyttet til særattestasjoner, kompensasjon av 

merverdiavgift. Samlet utgjorde attestasjonskrav kr 278 mill., herav kr 145 mill. 

merverdiavgiftskompensasjon og kr 133 mill. andre attestasjoner.  

 

2.2.2 Forvaltningsrevisjon  

Tabellen under viser antall timer kontrollutvalget har til disposisjon til forvaltningsrevisjon og andre 

revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   

 

 
Til KUs 

disposisjon 
Medgått til 

bestilte oppdrag 
KUs Ramme 
2016/2017 

Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 

1 100 998 1100 

 

Skedsmo kontrollutvalg var ett av fire utvalg som har prioritert å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: Psykisk helse og rus – helhetlig og koordinerte tjenester. Prosjektet 

ble levert til kontrollutvalget i møte 15.06.2015. Tilsvarende prosjekt har vært gjennomført i 

Rælingen, Ullensaker og Lørenskog. I etterkant av forvaltningsrevisjonsprosjektene har revisjonen 

utarbeidet et sammenstillingsnotat som er forelagt kontrollutvalgene, og som i tillegg ble brukt aktivt 

ut mot alle kommunene på Romerike i et læringsperspektiv (ikke belastet prosjekttimer på 

kontrollutvalgene).  

 

Kontrollutvalget har bestilt og fått levert en forvaltningsrevisjon på området «Tilpasset opplæring» i 

Skedsmoskolen. Rapporten ble forelagt kontrollutvalget på møte 15.03.2016. Rapporten tar for seg 

en problemstilling på opplæringsområdet som revisjonsfaglig er krevende å undersøke.  

 

Revisjonsundersøkelsen om eiendomsskatt og renovasjonsgebyr som ble bestilt av kontrollutvalget 

våren 2016 ble levert til kontrollutvalgets møte i mai 2016. Til grunn for rapporten forelå analyse av 

et omfattende tallmateriale knyttet til sammenstilling av eiendomsskatt og revisjonsgebyr.  
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Kontrollutvalgets har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor eiendomsskatt, som nå er 

under planlegging.. Selve planen for denne revisjonen vedtas av kontrollutvalget i oktober.  

 

Revisjonen har i tillegg bidratt med innlegg til kontrollutvalget i forbindelse med henvendelse til 

utvalget om ulovlig bruk av bygg til bolig, og ved oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innenfor introduksjonsordning til flyktninger.  

 

Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekter med 

bakgrunnsnotater til kontrollutvalget og i tillegg har prosjektleder/utførende revisor møtt i utvalget for 

å bistå/rapportere. 

 

2.2.3 Selskapskontroll 

Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  

 

 
KUs  

andel 
Medgått 

KUs Ramme 
2016/2017 

Selskapskontroll 112 150 150 

 

 

Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 

planer og eier mange selskaper sammen. Det innebærer at et kontrollutvalg vil kunne bli belastet 

med timer selv om det ikke er levert en kontroll for det året det rapporteres på. En fordeling etter 

størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 

 

Det er for inneværende revisjonsår levert eierskapskontroll for NRV AS og RA 2 (Strandveien) i 

august 2015. Eierskapskontroll med NRBR er under arbeid.  

 

For oversikt over alle revisjonens leveranser innenfor forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 

undersøkelser i alle eierkommuner, se vedlegg. 

 

2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 

Det er vanskelig å anslå et tidsforbruk på for denne posten, fordi dette kan variere fra det ene året til 

det andre. I valgår kreves det innsats rettet mot opplæring av nye kontrollutvalg. I den forbindelse 

har RRI gjennomført fellesopplæring for kontrollutvalgsmedlemmer på Romerike i januar 2016. 

Videre er forslag til ny kommunelov gjennomgått for administrasjonen i Skedsmo kommune og for 

formannskapet.   

 

Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 

 

 
Antatt 
forbruk 

Medgått 
Ramme 

2016/2017 
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Kunder 200 240 200 

 

Skedsmo kommune har et 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 der revisjonen distribuerer rapporter og nyheter. I 

tillegg er det gjennomført to erfaringsseminar, henholdsvis på temaene «Tildeling av 

sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus» den 07. april 2016 og «Psykisk helse og rus - 

helhetlige og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?» den 12. mai 2016. Begge seminarene tok 

utgangspunkt i revisjonsrapporter på området, og målgruppen var ansatte og ledere innenfor de 

aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 

Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 

viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  

  

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

har i forhold til kommuneadministrasjonene også brukt tid på presentasjon av SNR rapporten til 

kommunene som er en del av dette samarbeidet.  

  

2.3 Oppsummering  

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

grunn for revisjonsåret 2015/2016. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 

Romerike revisjon.   

 

 

26.09.2016        

 

 

Nina Neset 

daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  

 

Leverte forvaltningsrevisjoner 
 Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 

Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 

Nittedal Oppfølging vedtak 2014 

Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 

Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 

Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 

Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 

Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 

Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 

Rælingen Psykisk helse og rus 2015 

Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 

Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 

Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 

Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 

Skedsmo 
 

Tilpasset opplæring 2016 

Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 

Rælingen 
 

Barnevern 2016 

Lørenskog 
 

Informasjonssikkerhet 2016 

Fet  
 

PPT barnehage 2016 

Nes 
 

PPT barnehage 2016 
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Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 

 
Kommune 

 
Tema 

 
Status 

Nittedal 
   

Beredskap skole Under arbeid 

Gjerdrum 
 

Folkehelse   Under arbeid 

Skedsmo 
 

Eiendomsskatt Under arbeid 

Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 

Sørum 
 

Offentlige anskaffelser Under arbeid 

Aurskog/Høland 
 

Investeringsprosjekter Under arbeid 

Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 

 

Revisjonsundersøkelser 2015-2016 

 

Selskapskontroller 2016  

Kommune Selskap Leveringsår 

Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 

Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 

2016 

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 

Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 

2016 

A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum 

Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 

2016 

Kommune Selskap Leveringsår 

  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 

2015 

Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 

Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 

Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 

2015-2016 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00032-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISJONEN 

 

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

 
Saksframstilling: 
I økonomiplan 2017 – 20120 varsler RRi omstilling og effektivisering av avdeling for 
regnskapsrevisjon. Formålet med arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som 
vil medføre en mer treffsikker og effektiv revisjon. Dette krever både 
kompetansehevende tiltak og utvikling av gode verktøy. Kontrollutvalget vil få en 
orientering om dette omstillingsarbeidet. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00033-10 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Saker til oppfølging 
2. Saker til behandling 
3. Skatteinngang august og september 2016 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE Oktober 2016

Oversikt over saker til behandling 2016
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Økonomisk rapportering
Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert
under hvert enkelt møte).
O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.

8. f ebruar
Kl. 16

Referater
Overordnet analyse forvaltningsrevisjon. Samtale med ordfører om
risikoområder i kommunen.
Nytt FR - prosjekt

Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling .

Årsmelding 2015.

Planlegging og gjennomføring av regnskapsrevisjon i Skedsmo for
revisjonsåret 2015.

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon

Bestillingsdialog på nyt t forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Henvendelse fra Lofsberg Eide via Folkets Røst

Rapportering fra revisjonen

15. mars
Kl. 8 – 12

Møte i Kje rulfsgate
38 Frivilligsentralen

Orientering fra rådmannen om omregulering i Sobergområdet samt
kommentar til henvendelse.

Forvaltningsrevisjonsrapport på opplæringsområdet ref sak 35/15.

Referater
Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets
risikovurdering

Overordnet analyse selskapskontroll
Habilitet i kontrollutvalget.

Sak om kontroll fra Skatteetaten

Rapportering fra revisjonen.

Besøk Kjerulfsgate.

9. mai
Kl. 8 – 12

Referater

Kontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2015 .
rådmann Torstein Leiro og økonomidirektør Erik Nafstad stiller.

Revisjonsbrev nr. 9 Årsregnskapet 2015

U ndersøkelse – matrikkelen og selvkostområde .
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Møte Saker

Rapportering fra revisjonen

Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets
vesentlightesvurdering

Eventuelt.

20. juni
Kl. 8 – 12

Presentasjon av NRBR .

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus -
kontrollutvalget ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er
fulgt opp før sommeren 2016. F

Oppfølging av sak 15/15, hvor kontrollutvalget bedt rådmannen
etablere et samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater
enn brann og redning, slik at kommunen ikke går glipp av
skatteinntekter.

Oppfølging av undersøkelse Eiend omsskatt og renovasjonsgebyr.

Plan for forvaltnin gsrevisjon 2016 – 2020 – utkast. Ferdig
Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast

Rapportering fra revisjonen.
Referatsaker

Ny dato 5.9

Kl. 16

Orientering fra barnervernleder om barnevernet i Skedsmo.
Oppfølging av FR på plan og bygg : Forvaltningsrevisjonsprosjekt
knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom, ref KU - sak 8/14 og
rapport i møtet 19.6. (kl. 16.30)
Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2 016 – 2020
Plan for forvaltningsrevisjon
Henvendelse til kontrollutvalget U.off.
Høringsinnspill til ny kommunelov
Buds jett f or kontroll og tilsyn 2017 .
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Rapport ering fra revisjonen .

o Orientering om fremdrift i eiendomsskatt - prosjektet.
Referater

24. o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Orientering om sykefravær og hvilke tiltak rådmannen har tatt ibruk
for å redusere dette,

Orientering om etablering av samarbeid med skattetetaten – ref
oppfølging av sak 30/16 Undersøkelse av ulovlig bruk av bygg.
Plan for selskapskontroll
Henvendelse til kontrollutvalget - oversikt over hvilke
problemstillinger som faller inn under utvalgets ansvarsområde og
mandat, sak 41/16
Rapportering fra RRI på ressurser
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE Oktober 2016

Møte Saker

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 . Utsatt til nov
Behandling av plan for forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt
Selskapskapskontroll i NRBR
Rapportering fra revisjonen.

o E ffektiviseringsarbeidet på regnskap
Eventuelt

28. november

Kl. 16

Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR, ref.
sak 22/15.
Orientering av effekt av IKT - investeringer, ref Plan for
forvaltningerevisjon.

Referater.

Kontrollutvalgets å rsplan 2017 .
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016

Rapportering fra revisjonen.

Ikke berammet Samlesak om selskapskontroll. Februar.
Invitere rådmannen til møtet i februar.

Første drøfting av ny forvaltningsrevisjon på internkontroll. Februar

Sak om korrupsjon.

Oppfølging av tilsyn på samha n dling, se sak 17/18. O rientering fra
rådmannen knyttet til Fylkesmannens tilsyn med samhandling om
utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo
kommune 2015.

2017 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling (gis på
første møte).
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO 2016 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak S

e

n

d

e

s

/ 

b

e

h

a

n

d

l

e

s 

Oppfølgi 

ng 

Behandlet Ferdig 

8.2.16 
1/16 

Overordnet analyse - samtale med 

ordfører 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til innspill gitt i 

møtet 
   

  
2/16 

Årlig orientering om kommunens 

behandling av tips og varsler Kontrollutvalget tar saken til orientering 
   

  
3/16 Drøfting av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse der eiendomskattelistene, 

matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik. 
U

t

s

k

r

i

f

t 

s

e

n

d

t 

9

.

2

.

1

6 

    

  

4/16 

 
Henvendelse angående 

omregulering av eiendom 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om omregulering av eiendom i 

Solbergområdet i neste møte. Utvalget ber også om rådmannens kommentar til 

henvendelsen. 

U

t

s

k

r

i

f

t 

o

g 

i

n

n

k

a

l

l

i

n

g 

s

e

n

d

t 

9

.

2

  

  
 

5/16 

 
 
Årsrapport Skedsmo 

kontrollutvalg 2015 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 

orientering. 

U

t

s

k

r

i

f

t 

s

e

n

d

t 

9

.

2

.

1

6 

 K-styret 

2.3.16 sak 

16/22 
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6/16 

Overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 
   

 
7/16 

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.    

 8/16 Rapportering fra revisor Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.    

 
9/16 Referater 

Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate Saken tas til orientering    

 10/16 Eventuelt Ingen vedtak    

15.3.2016 

11/16 
Orientering om omregulering i 
Solbergområdet mv. 

Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av eiendom til 
behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens informasjon til orientering. 
 

    

 

12/16 
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset 
opplæring Skedsmo 

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring 
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til opplæringslovens 
begrep og krav og tydeliggjøre og presisere «tilpasset opplæring» i 
systemer og rutiner for oppfølging av skolene. 

 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette 
for at alle skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever 
uansett læreforutsetninger.  

 Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge 
opp rapporten våren 2017. 

 

 
U

ts

k

ri

ft 

se

n

d

t 

1

5.

3.

1

6 

   

 
13/16 

Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon - drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe 
videre. 
  

 
 
 
 
 
 

   

 

14/16 
Overordnet analyse for  
selskapskontroll  

Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 
  

    

 15/16 Habilitet i kontrollutvalget  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    
 16/16 Kontrollrapport 2015 - 

skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    
 

17/16 Rapportering fra revisor  
Saken tas til orientering 
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18/16 Referater 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til 
Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 
fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015.  
 

    

 19/16 Eventuelt Ingen vedtak     
9.5.2016 

21/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning 2015 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning 
2015 vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

    

 

22/16 Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen forholder seg til 
kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til 
fond. 

    

 
23/16 

Undersøkelse - Eiendomsskatt og 
renovasjonsgebyr  

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken i 
neste møte. 
 

    

 24/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 25/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 

26/16 
Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets 
vesentlighetsvurdering 

Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo vedtas.     

 

27/16 
Eventuelt 
 

Kontrollutvalget ber om at protokollene føres med eksakt henvisning 
til møtested og møterom og funksjon på deltagere.  
Utvalget ber videre om å få innkallinger til representantskapsmøter i 
selskapet som kommunen eier.  
Kontrollutvalget ber sekretariatet formidle et muntlig svar til Eide ifm 

henvendelsen. Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 

    

20.6.2016 28/16 Presentasjon av Nedre Romerike 
Brann og Redning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 29/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

psykisk helse og rus 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.      

 

30/16 
Oppfølging av undersøkelse om 
ulovlig bruk av bygg 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å informasjon 

om etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten 

     

 

31/16 

Eiendomsskatt Skedsmo kommune - 
drøfting av mulig bestilling av 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt, 
og ber revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet. 
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32/16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon i henhold til utvalgets drøftinger. 

     

 

33/16 
Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll i henhold til utvalgets drøftinger. 

     

 34/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 35/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 36/16 Eventuelt Septembermøtet flyttes til 5.9.      
 37/16 Orientering fra barnevernet i 

Skedsmo kommune 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 
38/16 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter med dette sin oppfølging 
av revisjonsrapporten. 

    

 

39/16 
Plan for forvaltningsrevisjon for 
Skedsmo kommune 2016 - 2020 

Plan for forvaltningsrevisjon for Skedsmo kommune 2016 – 2020 vedtas 
med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planen. 

 Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i K-
styret 12.10.16 

 

 
40/16 

Overordnet analyse og Plan for 
selskapskontroll 2016 – 2020 

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.     

 

41/16 

Henvendelse til kontrollutvalget - 
Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 13 

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon gå inn i henvendelsen og gi 
utvalget en oversikt over hvilke problemstillinger som faller inn 
under utvalgets ansvarsområde og mandat til neste møte. 

 Utskrift 
sendt 
6.9.16 

  

 

42/16 Høringsuttalelse til ny kommunelov 

Sekretær bearbeider høringsutkastet i tråd med kontrollutvalgets 
drøfting og oversender det til rådmannen med henstilling om at det 
innarbeides i kommunens høringsuttalelse. 

 Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i F-
skapet 28.9.16 

 



57/16 Referater - 16/00033-10 Referater : Saker behandlet i kontrollutvalget 2016 rev

5  

 

43/16 
Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for 
Skedsmo kommune vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017. 
 

 Budsjett 2017 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

140 000 

Abonnementer            3 000 
Møteutgifter            5 000 
Kurs          35 000    
Sum kontrollutvalget        183 000 
Sekretærfunksjonen       351 000 
Revisjonen     3 564 000 
Totalt     4 098 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Skedsmo kommune 2017. 

 
 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

   

 
44/16 

Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av uavhengighet 

Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet 
tas til orientering.  
[Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

    

 45/16 Orientering fra revisor 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 46/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 47/16 Eventuelt Ingen vedtak     
       1 rest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 
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 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 7 069 918 5 100 000 4 783 300 299 409 378 296 400 000 276 348 887 

Avvik i kroner   1 969 918 2 286 618   3 009 378 23 060 491 

Avvik i prosent   38,6 % 47,8 %   1,0 % 8,3 % 

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

Skatteinngang 5 380 381 4 000 000 3 736 579 200 517 903 195 050 000 183 432 210 

Avvik i kroner   1 380 381 1 643 802   5 467 903 17 085 693 

Avvik i prosent   34,5 % 44,0 %   2,8 % 9,3 % 

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

Skatteinngang 10 081 806 9 300 000 8 778 659 434 288 922 421 815 000 400 954 482 

Avvik i kroner   781 806 1 303 147   12 473 922 33 334 440 

Avvik i prosent   8,4 % 14,8 %   3,0 % 8,3 % 

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

Skatteinngang 25 150 969 19 000 000 17 670 053 948 665 410 947 400 000 875 553 967 

Avvik i kroner   6 150 969 7 480 916   1 265 410 73 111 443 

Avvik i prosent   32,4 % 42,3 %   0,1 % 8,4 % 

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

Skatteinngang 7 914 941 6 900 000 6 291 295 299 619 404 297 850 000 267 636 477 

Avvik i kroner   1 014 941 1 623 646   1 769 404 31 982 927 

Avvik i prosent   14,7 % 25,8 %   0,6 % 12,0 % 

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

Skatteinngang 1 736 132 1 800 000 1 926 868 74 667 991 63 120 000 68 520 634 

Avvik i kroner   -63 868 -190 736   11 547 991 6 147 667 

Avvik i prosent   -3,5 % -9,9 %   18,3 % 9,0 % 

 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 5 952 689  5 796 237 216 518 345  203 447 118 

Avvik i kroner    156 452    13 071 227 

Avvik i prosent    2,7 %    6,4% 

 
  

Skedsmo kemnerkontor          august 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 
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Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

222 153 35 630 090 17 734 800 

 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 123 395 1 562 821 1 633 170 -80 690 

Gebyr inkasso 47 828 454 903 279 972 174 931 
 

 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2016 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 442 2 237 411    

Hittil i år 1046 10 277 519 439 1 928 219 95 % 

 

 
 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 

 Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 740  389  276  242  5 614  3 714  511  560  

Fet 241  47  322  324  4 449  3 154  388  315  

Nittedal 389  404  1 223  539  7 804  8 269  710  391  

Skedsmo -643  564  3 686  1 916  21 548  15 146  797  639  

Sørum 419  225  738  703  6 062  5 245  790  444  

Eidskog -55  -121  226  376  1 416  1 506  203  223 

Aurskog H 71  200  747  262  4 475  5 047  733 654  

 
 

Endring i % 
2015-2016 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 90,2  14,0  51,1  -8,7  

Fet 412,7  -0,6  41,0  23,1  

Nittedal -3,7  126,9  -5,6  81,6  

Skedsmo tilbakebetaling  92,4  42,3  24,7  

Sørum 86,2  5,1  15,6  77,9  

Eidskog tilbakebetaling  -39,9  -6,0  -9,0  

Aurskog H -64,5  185,1  -11,3 12,1  
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 Den relativt store økningen i skatteinngangen mot budsjett i de fleste kommuner skyldes endring i utskrevet og 
innbetalt restskatt. Det er for tidlig å si om dette skyldes at aktører som før har fått likningen i oktober nå har blitt liknet 
i juli/ august eller om det skyldes en reell økning i utskrevet restskatt i befolkningen.  
 
Tatt i betraktning usikkerheten knyttet til årsaken bør en, i påvente av sikrere tall, anta at endringen skyldes raskere 
kontantstrøm, heller enn reell økning i skatteinngangen. 
 
For kommuner med svakere vekst/ reduksjon i skatteinngangen er forholdene de samme, men med motsatt fortegn. 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 

  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 97,3 88,5 99,9 99,8 98,6 

0228 Rælingen 97,4 88,0 99,9 99,7 98,4 

0231 Skedsmo 96,7 91,0 99,8 99,7 99,5 

0226 Sørum 99,0 94,8 99,7 99,6 99,6 

0233 Nittedal 98,3 94,2 99,9 99,8 98,2 

∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     97,7 %     91,3 %     99,9 %     99,7 %      99,2 % 

0420 Eidskog 97,6 92,0 99,9 99,7 99,9 

0221 Aurskog H. 97,5 93,4 99,9 99,8 98,9 

0229 Enebakk 98,3 93,5 99,9 99,9 99,5 

0230 Lørenskog 98,1 92,1 100 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,3 90,7 100 99,9 98,7 

 
 
 



57/16 Referater - 16/00033-10 Referater : Skatt 9-16

 

 

 

 

 

 

 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 86 767 465 84 300 000 78 352 494 386 176 843 380 700 000 354 701 381 

Avvik i kroner   2 467 465 8 414 971   5 476 843 31 475 462 

Avvik i prosent   2,9% 10,7%   1,4 % 8,9 % 

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

Skatteinngang 57 388 828 55 200 000 51 350 422 257 906 731 250 250 000 234 782 632 

Avvik i kroner   2 188 828 6 038 406   7 656 731 23 124 099 

Avvik i prosent   4,0% 11,8%   3,1 % 9,8 % 

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

Skatteinngang 123 025 351 120 000 000 113 487 292 557 314 273 541 815 000 514 441 774 

Avvik i kroner   3 025 351 9 538 059   15 499 273 42 872 499 

Avvik i prosent   2,5 % 8,4 %   2,9 % 8,3 % 

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

Skatteinngang 273 870 678 270 000 000 249 506 052 1 222 536 088 1 217 400 000 1 125 060 019 

Avvik i kroner   3 870 678 24 364 626   5 136 088   97 476 069 

Avvik i prosent   1,4 % 9,8 %   0,4 % 8,7 % 

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

Skatteinngang 85 826 018 85 900 000 78 027 670 385 445 422 383 750 000 339 965 528 

Avvik i kroner   -73 982 7 798 348   1 695 422 45 479 894 

Avvik i prosent   -0,1 % 10,0 %   0,4 % 13,4 % 

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

Skatteinngang 21 598 472 18 500 000 20 138 180 96 266 463 81 620 000 88 658 504 

Avvik i kroner   3 098 472 1 460 292   14 646 463 7 607 959 

Avvik i prosent   16,7% 7,3 %   17,9 % 8,6 % 

 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 63 892 877  58 043 246 280 411 222  261 490 364 

Avvik i kroner    5 849 631    18 920 858 

Avvik i prosent    10,1 %    7,2% 

 
  

Skedsmo kemnerkontor         september 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 
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Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

222 153 35 630 090 17 734 800 

 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 214 266 1 777 087 1 837 500 -60 413 

Gebyr inkasso 33 849 488 753 315 000 173 753 
 

 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2016 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 76 437 888    

Hittil i år 1122 10 715 407 389 1 990 702 84 % 

 

 
 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 

 Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 67 283  63 193  14 863  13 210 7 545  3 720  4 733  4 665 

Fet 41 305  38 425  12 676 10 723  4 155  2 845  3 802 3 458 

Nittedal 58 099  53 214  58 167  55 190  8 286  6 441  8 339  7 464  

Skedsmo 34 198  24 523  224 282  215 145  21 987  15 654  14 935  14 736  

Sørum 53 197  46 874  26 379  25 941  6 729  5 145  6 328  6 240  

Eidskog 13 017  12 029  8 227  7 502 1 288  1 462  1 699  1 584 

Aurskog H 38 032 36 408  20 678  17 419 5 543  4 191  5 446 5 318  

 
 

Endring i % 
2015-2016 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 6,5  12,5  103,0  1,5  

Fet 7,5  18,2  46,0  9,9  

Nittedal 9,2  5,4  28,6  11,7  

Skedsmo 39,4 4,2  40,4  1,4  

Sørum 13,5  5,0  30,7  1,4  

Eidskog 8,2 1,7  -11,9  7,3  

Aurskog H 4,4  18,7  32,2 2,4  
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INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 

  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 97,6 88,1 99,9 99,8     100 

0228 Rælingen 97,5 88,2 99,9 99,7 98,4 

0231 Skedsmo 97,5 91,0 99,8 99,7 99,5 

0226 Sørum 99,0 94,9 99,8 99,6 99,6 

0233 Nittedal 98,4 94,2 99,9 99,8 98,2 

∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     98,0 %     91,3 %     99,9 %     99,7 %      99,1 % 

0420 Eidskog 97,8 92,0 99,9 99,7 99,9 

0221 Aurskog H. 97,7 93,4 99,9 99,8 99,0 

0229 Enebakk 98,4 93,5 99,9 99,8 99,5 

0230 Lørenskog 98,3 92,1 100 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,4 90,7 99,9 99,9 98,7 

 
 
Kommentar til resultatene 
 
Årets skatteoppgjør er ferdig, og konklusjonen er at det utskrevet vesentlig mer i restskatt i 2016 (for skatteåret 2015) 
enn tilsvarende for 2014. 
 

 2014 2015 Endring Endring i % 

Skedsmo 182 070 239 608 57 538 32 % 

Fet  37 304 50 615 13 311 36 % 

Rælingen 52 514 71 612 19 098 36 % 

Nittedal 77 268 92 270 15 002 19 % 

Sørum 58 524 75 359 16 835 29 % 

 407 680 529 464 121 784 30 % 

 
Denne veksten har medført økte innbetalinger av restskatt, som vil gi et utslag, både i denne og i neste måned. 
Sammen med den generelle veksten i innbetalt skattetrekk gir dette en vekst på +/- 9% i forholdt til i fjor for 
september.  
 
I oktober vil marginoppgjør bli gjennomført, og i slutten av november så vil det komme nye fordelingstall. Begge dele 
vil være av betydningn for årets skattinngang.  
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Arkivsak-dok. 15/00218-16 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 24.10.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Ingen saker er meldt. 
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