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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 20.06.2016 kl. 08:00  
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus  
Arkivsak: 15/00008  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Mona Moengen på elefon 990 20 717 eller epost 
monmoe@lorenskog.kommune.no 
 
SAKSKART  Ca. tid for 

behandling 

Saker til behandling 

28/16 16/00076-1 Presentasjon av Nedre Romerike Brann og 
Redning 08:00 

29/16 16/00077-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykisk helse 
og rus 08::45 

30/16 16/00080-1 Oppfølging av undersøkelse om ulovlig bruk av 
bygg 09:30 

31/16 16/00034-8 Eiendomsskatt Skedsmo kommune - drøfting av 
mulig bestilling av forvaltningsrevisjon 09:45 

32/16 15/00250-
16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 10:15 

33/16 16/00043-3 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
- utkast 10:45 

34/16 16/00033-6 Referater 11:30 

35/16 16/00032-9 Orientering fra revisor 11:40 

36/16 15/00218-
12 Eventuelt 11:50 

Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Møtet vil bli lukket under behandlingen av sak 33/16 Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll – utkast. 
 
Lørenskog, 13.6.2016 
Trine Wollum      Mona Moengen 
Leder        Romerike kontrollutvalgssekretariat   
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Saker til behandling 

28/16 Presentasjon av Nedre Romerike Brann og Redning 
 
Arkivsak-dok. 16/00076-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 28/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
I henhold til Plan for selskapskontroll 2014 – 2016 skal kontrollutvalget i gang med en 
selskapskontroll av Nedre Romerike Brann og Redning til høsten. Det er en kontroll 
av hvordan kommunen utøver eierskapet sitt som ligger i planen. Eierskapskontroll er 
obligatorisk, og begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 
tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med 
formålet. En vurdering av for eksempel selskapets organisering, drift og funksjon 
faller utenfor denne kontrollen.  
 
Kontrollutvalget ønsker å vurdere om kontrollen skal utvides med andre 
problemstillinger, og har derfor invitert NRBR til møtet.  
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29/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykisk helse og rus 
 
Arkivsak-dok. 16/00077-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 29/16 

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

1. Tilbakemelding på anbefalinger Forvaltningsrapporten "Psykisk helse og rus. 
Et helhetlig og koordinert tilbud". Notat fra rådmannen 3.6.2016 

2. Utrykket vedlegg. Rapporten Psykisk helse og rus. Et helhetlig og koordinert 
tilbud ligger 
her: http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk
_helse_og_rus_2015.06.05.pdf  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rus. Et 
helhetlig og koordinert tilbud" i sak 25/15, 15.6.2015, og fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og vil be om å få seg forelagt en 
redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp før sommeren 2016.  

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
innstilling: 
• Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger. 

 
Kommunestyret behandlet saken i møtet 9.9.205, og fulgte kontrollutvalgets 
innstilling. 
 
I vedlagte notat fra rådmannen går det frem at anbefalingene i rapporten er fulgt opp. 
 
 
  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_rus_2015.06.05.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_helse_og_rus_2015.06.05.pdf
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30/16 Oppfølging av undersøkelse om ulovlig bruk av bygg 

Arkivsak-dok. 16/00080-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 30/16 

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

Vedlegg:  
Notat fra rådmannen mottatt 3.6.16 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet henvendelse om ulovlig bruk av eiendom i sak 15/15, 
11.5.2015, og fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker behandles i henhold til 
forvaltningsloven. Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter. Selv om 
det skjer endringer i fokus og prioritering er kontrollutvalget av den oppfatning 
at like saker må behandles likt. Videre ber utvalget rådmannen etablere et 
samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater enn brann og redning, 
slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte notat om saken, hvor det fremgår at det ikke 
etablert noe formelt samarbeid med andre etater enn brannvesenet. 
Byggesaksavdelingen har det siste året hatt redusert kapasitet på grunn av høy turn 
over og pågående organisasjonsendringer. Kontrollutvalgets oppfordring om å 
etablere et samarbeid med skatteetaten vil imidlertid bli fulgt opp i løpet av 
inneværende høst. 
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31/16 Eiendomsskatt Skedsmo kommune - drøfting av mulig 
bestilling av forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok. 16/00034-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 31/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

1. Saksfremlegg Evaluering – omtaksering eiendomsskatt kommunestyresak 
16/84 

2. Notat fra KS-advokatene (Vedlegg til kommunestyresak 16/84) 
 
Utrykket vedlegg. Se Sak 16/84 til kommunestyret med alle 
vedlegg: https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2016/1379  
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet undersøkelsen Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i 
forrige møte (sak 23/16), og fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken i 
neste møte. 

 
Rådmannens varslede evaluering av omtaksering av eiendomsskatt behandles i 
kommunestyret 15. juni (sak 16/84). Metodikk og gjennomføring av 
eiendomsskattetakseringen er evaluert med bistand fra KS, og rådmannen innstiller 
på at saken tas til orientering. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter om det skal bestilles en 
forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt i Skedsmo kommune, og eventuelt hvilken 
innretning og avgrensning forvaltningsrevisjonsprosjektet skal ha. 
 
 
 
  

https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2016/1379
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2016/1379
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32/16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 
 
Arkivsak-dok. 15/00250-16 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 32/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i 
henhold til utvalgets drøftinger. 
 
Vedlegg:  
Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon, juni 2016. 
 
Saksframstilling: 
I forrige møte foretok kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av områder 
som er identifisert gjennom overordnet analyse. Disse er nå lagt inn i vedlagte utkast 
til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020. Planen viser blant annet hvilke 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som kontrollutvalget planlegger gjennomføre i 
perioden.  
 
Den overordnede analysen har imidlertid identifisert flere områder enn det er 
ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon på. Kontrollutvalget vil her benytte 
andre kontrollformer. Plan for forvaltningsrevisjon er derfor også en overordnet plan 
for kontrollutvalgets arbeid. 
 
Planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon 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. Endringer som gjøres i løpet av planperioden rapporteres til 
kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter rekkefølgen på prosjektene og går 
nærmere inn på hvilke problemstillinger som kan være aktuelle i møtet. Planen 
sluttføres i neste møte. 
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33/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll - utkast 
 
Arkivsak-dok. 16/00043-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 33/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll i henhold til utvalgets drøftinger. 
 
Vedlegg:  

1. Utkast til overordnet analyse og plan for selskapskontroll, juni 2016. 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomheter U.off. Offl § 23,4 ledd. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget godkjente opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll i sak 14/16 (15.3.16). Sekretariatet har 
utarbeidet et utkast til analyse som legges frem til drøfting i dette møtet.  
 
 
I dette møtet legges det opp til at kontrollutvalget starter arbeidet med å vurdere 
risiko og vesentlighet for selskapene. Opplysninger om selskapene tatt inn i 
vedlegget. Funn i tidligere kontroller, og faktorer utvalget bør vurdere i denne 
forbindelse er tatt inn i kapitlet Forhold som kan påvirke risikovurderingen.  
 
Etter nærmere vurdering har vi kommet til at risiko- og vesentlighetsvurderingen av 
selskapene bør være unntatt offentlighet. Bakgrunnen er at enkelte av selskapene 
som vurderes er i en konkurransesituasjon. Møtet lukkes derfor under behandlingen. 
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34/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 34/16 

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

1. Plan for saker som skal behandles fremover.  
2. Oversikt over behandlede saker.  
3. Skatteinngang pr. april og mai 2016.  

 
 
Kommunetesten for Skedsmo kommune:  
Skedsmo kommune scorer relativt lavt på Forbrukerrådets kommunetest 
 

 
 
Kommunetesten er gjennomført av Forbrukerrådet, og flere detaljer kan søkes opp 
her: http://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/   
 
 
 
  

http://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/
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35/16 Orientering fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 16/00032-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 35/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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36/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 20.06.2016 36/16 

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



 

   

NOTAT 
 

  
 
Fra: Arild Hammerhaug 
 
Til:  Kontrollutvalget 
 
Tilbakemelding på anbefalinger Forvaltningsrapporten "Psykisk helse og rus. Et 
helhetlig og koordinert tilbud"  
 
På bakgrunn av de undersøkelser som ble gjennomført, ga Romerike revisjonen noen anbefalinger.  
Kontrollutvalget oversendte rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.  
Anbefalingen ble vedtatt i Kommunestyret - 09.09.2015. 
 
Vi velger å gi tilbakemeldingene knyttet opp mot hver av anbefalingene fortløpende. 
 
• Kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige 
samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV) og opp mot 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Hvordan fulgt opp: 
Det er vedtatt retningslinjer for samarbeidet om rus og psykisk helse for Nedre Romerike. Skedsmo 
kommune følger disse retningslinjene.  
 
I samarbeid med Ahus og andre kommuner er det etablert samarbeidsfora for ledere av rus og psykisk 
helsetjenester med jevnlige møter. Det er etablert koordinerende samarbeidsforum der svært krevende 
saker kan meldes inn. Mandatet er å finne løsninger der ansvar og oppgavefordeling er uklare, både 
mellom søylene i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.  
I egen kommune er det etablert et utvidet instansmøte, der representanter fra kommunen og AHUS 
deltar for å drøfte ulike utfordringer.  
 
I hovedsak skal samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten ivaretas gjennom det 
ordinære systemet for samarbeid, ansvarsgrupper og instansmøter. I de fleste sakene vurderes 
samarbeidet som godt, men det er de særlige krevende sakene som utfordrer behandlingsstrukturen og 
samarbeidet.  
AHUS, ved avdeling Rus og avhengighet, har startet et prosjekt om HEI- Helhetlige integrerte 
tjenester. Skedsmo kommune deltar med en representant inn i dette arbeidet. Skedsmo har også deltatt 
i arbeidsgruppe for utvikling av DPS- strukturen i området.  
Skedsmo kommune har på vegne av flere kommuner på Romerike og fra DPS søkt om 
samhandlingsmidler for videreutvikling av felles behandlingsopplegg for pasienter. Vi fikk innvilget 
kr 300 000,- til dette formålet og Skedsmo har ansvaret for å utvikle programmet.  

 
SKEDSMO KOMMUNE 
Sektorkontor for helse og sosial 
Avdeling for barn og familier 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2015/17403  - 166885/2016 
 
 
 
 
 

 
DATO: 03.06.2016 
 
 

 



 

SKEDSMO KOMMUNE 
 
 
 

Løpenr: 166885/2016   Side 2 av 
3Feil! Det er ingen tekst med den 
angitte stilen i dokumentet. 
 

Da det gjelder fastleger og NAV samarbeider man fra sak til sak, i de tilfellende der Nav vurdere at de 
har en rolle eller egnede virkemidler. Det er etablert jevnlige samarbeidsmøter mellom NAV og 
representanter fra Avdeling rus og psykisk helse.  
 
Samarbeidet med fastlegene går i de fleste tilfeller bra, men også er det enkeltsaker og tilfeller som er 
krevende. Utfordringer rundt pasienter må håndteres i fra sak til sak, med utgangspunkt i pasientens 
ønske og muligheter innenfor eksisterende lovverk. Det etablerte samarbeidet med 
kommuneoverlegen bidrar til å styrke samarbeidet med fastlegene. 
 
• Kommunen bør vurdere om fordelingen av vedtakskompetansen innenfor psykisk helse og 
rusfeltet er for fragmentert til at en bruker har mulighet til å orientere seg om kommunenes 
tilbud og hvor de skal henvende seg.  
 
Hvordan fulgt opp: 
Det er foretatt en gjennomgang av vedtaksrutiner. Vedtak på tjenester fra rusteamet og 
boveiledertjenesten er besluttet overført til tjenestekontoret. Det er ansatt en person på 
tjenestekontoret finansiert ved bruk av tilskuddsmidler for å styrke kapasitet og kompetanse. 
Vedtakene er overført. Samtidig er det besluttet å opprettholde lavterskelfokus i flere av tjenestene, 
slik at det skal være mulig å få rask og enkel bistand. 
 
• Kommunen bør gjennomgå og avklare ansvarsdelingen mellom Ambulerende team og 
Hjemmetjenesten til beste for et godt samarbeid om brukerne. 
 
 Hvordan fulgt opp: 
Vedtak for begge tjenester fattes av tjenestekontoret og tjenestene samarbeider og finner løsninger 
innenfor gitt rammer i de ulike sakene. Begge tjenester er under stort press kapasitetsmessig. Noen 
saker er svært krevende, men man søker å håndtere disse på best mulig måte. Det er ikke foretatt noen 
ytterligere generell avklaring på overordnet nivå. 
 
• Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og 
koordinator i henhold til lovens intensjon og krav.  
 
Hvordan fulgt opp: 
Det ble høsten 2015 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av repr. fra Avdeling barn og familier og 
tjenestekontoret (som representerer Avdeling psykisk helse og rus). Arbeidsgruppen reviderte 
prosedyrene for: Tverrfaglige møter, Individuell plan og for koordinator og koordinatorrollen. Samt at 
de gikk igjennom mandatet for koordinerende enhet. Dette ble våren 2016 sendt ut på høring til alle 
aktuelle avdelinger. Disse skal behandles og vedtas i Tverrsektoriell styringsgruppe i møte 8.juni 
2016. De reviderte prosedyrene blir implementert i avdelingene. Systemkoordinator følger opp med 
informasjonsmøter og møtelederkurs for koordinatorer. 
 
• Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter 
forutsetningene i loven, jf. kapittel 7 i helse og omsorgstjenesteloven og forskrift om 
habilitering og rehabilitering.  
 
Hvordan fulgt opp: 
En arbeidsgruppe har arbeidet med prosedyrer og mandat for koordinerende enhet. Dette skal til 
behandling i tverrsektoriell styringsgruppe 8. juni 2016. Det er for budsjettet 2017 meldt inn behov for 
stillingsressurs, slik at det blir to stillingsressurser fordelt på barn og voksne. Mandatet for 
koordinerende enhet gjøres kjent i avdelingene. 
 
 
 



 

SKEDSMO KOMMUNE 
 
 
 

Løpenr: 166885/2016   Side 3 av 
3Feil! Det er ingen tekst med den 
angitte stilen i dokumentet. 
 

• Kommunen bør vurdere tiltak for å sikre god kompetanse om informasjonsplikt blant de 
ansatte.  
 
Hvordan fulgt opp: 
Det er ikke foretatt særlige tiltak etter revisjonsrapporten. Avdelingens fagdag er utsatt til høsten 2016 
og lovverk og grenseoppganger vil inngå som et tema der. Utover det er rapporten gjort kjent, og det 
er vurdert at dette har bidratt til større bevissthet rundt informasjonsplikt. 
 
• Kommunen bør vurdere tiltak for å skape økt samarbeid om pårørendearbeid mellom 
Avdeling for barn og familier og Avdeling for psykisk helse og rus, og mellom kommunen 
og spesialisthelsetjenesten.  
 
Hvordan fulgt opp:  
Det vil i løpet av 2016 igangsettes et prosjekt: «Systematisk informasjonsutveksling mellom sykehus 
og kommune når barn er pårørende og trenger oppfølging». Målet med prosjektet er å sikre at 
lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Systematisk informasjonsutveksling skal bidra til kvalitativ god og 
tidlig hjelp. Gi trygghet, forutsigbarhet, medvirkning og mestring i barnas hverdag. Prosjektet vil 
medføre gjennomgang av eksisterende rutiner både i Ahus og i kommunen og samhandlingen mellom 
begge. Det vil også berøre rutiner internt i kommunen mellom Avdeling for barn g familier og 
Avdeling for psykisk helse og rus og gjennomgang av og forbedringer av tiltak for å skape økt 
samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmannen i Skedsmo 
 
Til: Kontrollutvalget 
 
Rådmannens tilbakemelding på Kontrollutvalgets epost av 11052016 
 
Fra Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget behandlet henvendelse om ulovlig bruk av eiendom i sak 15/15, 11.5.2015 
og fattet følgende vedtak. 
                «Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker behandles i henhold til 
forvaltningsloven. Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter.  

Selv om det skjer endringer i fokus og prioritering er kontrollutvalget av den oppfatning 
at like saker må behandles likt.  

Videre ber utvalget rådmannen etablere et samarbeid med skatteetaten og andre 
relevante etater enn brann og redning, slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter.» 
 
Kontrollutvalget skal følge opp denne saken, særlig med henblikk på etablering av 
samarbeid med skatteetaten og andre relevante etater som brann og redning. Utvalget 
ønsker å motta et kort notat som må være sekretariatet i hende senest 6. juni. 
 
Rådmannens tilbakemelding: 
Det er p.t. ikke etablert noe formelt samarbeid med andre etater enn brannvesenet. Årsaken 
til dette er redusert kapasitet på byggesaksavdelingen siste året (relativt hyppig utskifting av 
personell og pågående organisasjonsendringer).  
Vi vil i løpet av inneværende høst følge opp kontrollutvalgets oppfordring om å etablere et 
samarbeid med skatteetaten. Vi vil invitere til et oppstartmøte for å avklare hvilken form 
samarbeidet kan ha, hvilke type saker som samarbeidet skal omfatte og prioritering av 
saker.  Med tanke på ressursbruk er det selvsagt viktig at samarbeidet omfatter saker som 
rammes både av det skatterettslige regelverket, og det plan- og bygningsrettslige 
regelverket. Her er det viktig å være oppmerksom på presiseringen av søknadsplikten som 
ble inntatt i regelverket pr. 1.1.16, som innsnevrer hvilke saker som kan følges opp av 
bygningsmyndighetene.  
 
Klargjøringer og endringer i regelverket siste året har gjort det lettere for boligeiere å leie ut 
deler av boligen, uten at «utleieenheten» kan defineres som en separat boenhet etter plan- 
og bygningslovens regelverk. Disse endringene vil nok i praksis innebære en betydelig 
reduksjon av hvilke forhold som kommunen kan følge opp som ulovlige boenheter.  
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Vedlegg: 
- Evaluering KS-Advokatene 

- Retningslinjer for omtaksering vedtatt av sakkyndig nemnd 

- Rapport fra Revisjonen 

- Analyse av likningsverdi – prøvetaksering 

 

EVALUERING OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATT I SKEDSMO KOMMUNE 

1. Sammendrag 

Rådmannen har bedt KS-advokatene evaluere metodikken som er benyttet og 
gjennomføringen av takseringsarbeidet i Skedsmo kommune. 
 
Konklusjonen er at det er gjennomført et svært grundig og solid takseringsarbeid, og at 
den metodikk som er blitt benyttet har vært avansert, noe som har medført at man har 
truffet virkelig omsetningsverdi godt i takseringsarbeidet. Det er også lagt ned et svært 
grundig og nitid arbeid i forbindelse med behandlingen av klager, for å sikre 
likebehandling. 
 
Eiendomsskatteloven krever at takstene ikke skal overstige virkelig omsetningsverdi. 
KS peker på at dette er ivaretatt ved at kommunestyret har vedtatt en reduksjonsfaktor 
på 20 %, som er en del av skattegrunnlaget eller taksten. 
 
At det har kommet ca. 10 % klager, er etter KS oppfatning ikke uvanlig i forbindelse 
med omtaksering. Det vises til at takstene relativt sett har blitt alt for lave i løpet av 
perioden på 10 år som er gått siden forrige taksering, og at endringene derfor vil 
fremstå som store. 
 
KS konkluderer videre med at mulighetene for å foreta en ny taksering er svært 
begrensede, og at den svært solide jobben som er gjort i Skedsmo sitt tilfelle i seg selv 
ikke kan begrunne en ny taksering. 
 
Dersom kommunestyret ønsker å endre takseringsmetode og fastsette takstene ut i fra 
ligningsverdi, så er dette mulig. En slik metode vil bare omfatte taksering av boliger. 
Den vil kunne gi vesentlig høyere skatteinntekter på bolig, og vil skape store skjevheter i 
takst på boliger i ulike deler av kommunen. 

2. Bakgrunn 

Dette dokumentet oppsummerer den alminnelige omtakseringen og den påfølgende 
klagebehandling som ble gjennomført i Skedsmo kommune for skatteperioden 2015-
2024. Dokumentet går også gjennom resultatene fra prøvetaksering basert på 
likningsverdier. Bakgrunnen for saken er spørsmål fra opposisjonen til ordføreren om 
gjennomføringen av takseringsarbeidet og om hele takseringen bør gjennomføres på 
nytt for alle eiendommer. 
 
KSE1 ved KS-Advokatene har på oppdrag av Rådmannen gjennomgått metodikken for 
verdsettelse som er benyttet i kommunen. De har i sin gjennomgang evaluert 

                                                 
1 Kommunenes Sentralforbund Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, 
opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål. 
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retningslinjene for omtakseringen, metodikk, sjablonger og handlingsrommet for å evt. 
endre takstene i skatteperioden. Det er utarbeidet en rapport som er vedlagt dette 
dokumentet. I tillegg er revisjonen sine funn etter gjennomgang av om de skattepliktige 
eiendommene i kommunen betaler eiendomsskatt omtalt. Rapporten fra revisjonen er 
også vedlagt. 

3. Metodikk for omtaksering 

KSE konkluderer i sin rapport at metodikken som er benyttet for verdsettelse i Skedsmo 
kommune er innenfor lovens rammer. Bruk av sjablongberegninger i form av 
kvadratmeterpriser, justeringsfaktorer for standard, geografisk sone osv. for å fastsette 
eiendomsskattetakst, er akseptert av både domstolene, Finansdepartementet og 
Sivilombudsmannen. Felles for bruk at slike sjablonger er at de skal komme i tillegg til 
befaring og vurdering av hver enkelt eiendom. KSE baserer sin rapport på vedtatte 
retningslinjer for taksering i Skedsmo kommune, dokumentasjon av sjablonger, vedtak i 
Kommunestyret og intervjuer med fagpersoner tilknyttet eiendomsskatt i kommunen. 
 
KSE skriver videre at eiendomsskattetakseringer ved bruk av sjablonger gjennomføres 
for svært mange eiendommer av gangen, og at det ikke kan kreves millimeter-
rettferdighet. Dette gjør seg særlig gjeldende ved taksering av boligeiendommer hvor 
det må godtas at taksten baserer seg på relativt grove sjablongmodeller. En 
forutsetning for bruk av sjablonger er at likhetsprinsippet ivaretas ved takseringen. Dette 
innebærer i praksis at eiendommer av samme karakter innen samme kommune 
skattemessig skal behandles likt. 
 
KSE har gjennomgått grunnlaget og dokumentasjonen for sjablonger i Skedsmo 
kommune og uttaler: «Grunnlaget for sjablonger og metodikken synes svært solid og 
godt dokumentert». 
 
Kommunestyret har vedtatt en forsiktighetsmargin på 20 %. KSE uttaler at dette i 
praksis er en reduksjonsfaktor som gjelder alle eiendomsskattepliktige eiendommer i 
kommunen. I henhold til finansdepartementets uttalelser skal reduksjonsfaktoren 
betraktes som en del av taksten eller skattegrunnlaget. En konsekvens av dette er at 
reduksjonsfaktoren skal stå fast i hele perioden. Dette er også helt i tråd med sakkyndig 
nemnds forståelse og en viktig rammebetingelse i nemndas arbeid med å vedta 
eiendomsskattetakster i Skedsmo. 
 
Sjablongberegningene sammen med befaringer er utgangspunktet for sakkyndig 
nemnds fastsettelse av eiendomsskattetakstene. Nemnda har vurdert hver enkelt 
eiendom i forhold til de vedtatte retningslinjene. KSE skriver i notatet sitt: «Takstnemnda 
synes ved sin fastsettelse av takstene å ha tenkt at sjablongene godt kan treffe 100 % 
av omsetningsverdiene i kommunen, da kommunestyret i alle tilfelle har vedtatt en 
reduksjonsfaktor på 20 %. På den måten sikrer man seg at takstene ikke overstiger 
omsetningsverdien. En slik metodikk må være akseptabel i forhold til 
verdsettelsesnormen, da reduksjonsfaktoren skal anses som en del av selve taksten.»  
 
KSE drøfter i sin rapport om det ved takseringen burde vært lagt inn en forsiktighets-
margin i tillegg til den kommunestyrefastsatte reduksjonsfaktoren, slik at takstene 
eksempelvis ligger på 75 % av omsetningsverdien. Det konkluderes med at i en 
situasjon hvor det er vedtatt en reduksjonsfaktor, vil det ikke kunne kritiseres på noe 
rettslig grunnlag at eiendomsskattenemndene ikke har lagt inn noen forsiktighetsmargin. 
Forsiktighetsmarginen er en del av det takstfaglige skjønnet som utøves, ordningen er 
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ikke regelfestet, og de hensyn som begrunner bruk av forsiktighetsmargin er ivaretatt 
gjennom den vedtatte reduksjonsfaktoren. Det avgjørende, sett fra skatteyters ståsted, 
er hvorvidt takstresultatet er i samsvar med lovens verdsettelsesnorm og 
likebehandlingsprinsipp. 

4. Klagebehandling 

Totalt 10,8 % (1 397 av 12 988) klagde på eiendomsskatten i 2015. Ca. 25 % er klager 
på areal eller antall boenheter, dvs. matrikkelrelaterte klager. Ca. 70 % av de som 
klagde fikk medhold i klagen. KSE uttaler at en klageandel på 10 % i forbindelse med 
en alminnelig omtaksering ikke er unormalt høyt. En normal prisstigning i kommunen vil 
sikre at takstene ikke overstiger omsetningsverdiene utover i takstperioden.  
 
Ved klagebehandlingen har nemndene vurdert eiendommene individuelt og kun lagt inn 
en reduksjon i tilfeller hvor nemndene har funnet det riktig ut fra en vurdering av den 
konkrete eiendommen isolert og sammenlignet med likeartede eiendommer i samme 
område. I de fleste klagesaker der eiendommene har fått medhold i klagen, er taksten 
satt ned med mellom 5 og 15 %. I klagenemda er takstene for de som fikk medhold, kun 
unntaksvis satt ned med mer enn 10 %. Flertallet av takstene her er justert ned 5 %. 
 
I 2016 er det kommet inn 184 klager, hvorav ca. 30 % er matrikkel relatert. Antall 
skattepliktige eiendommer er i 2016 økt til 13 194. 
 
Klagenemnda står fritt til å overprøve alle sider ved en konkret klagesak, og har både 
rett og plikt til å bruke skjønn og justere verdsettelsen ut fra konkrete 
verdibestemmende forhold ved eiendommen. Klagenemnda har således i sin 
behandling fulgt takstnemndas retningslinjer, og fastsatt en takst basert på individuell 
behandling av hver klagesak. Det viktige er at likebehandlingsprinsippet er ivaretatt i 
klagebehandlingen, noe som synes å være tilfelle all den tid takstene ikke er satt ned i 
alle klagesaker og takstene i all hovedsak er satt ned mindre enn vedtatt 
reduksjonsfaktor. 
 
De fleste klagene ble behandlet innen 10 måneder og innen ny eiendomsskatt ble 
skrevet ut 1. mars 2016. I begynnelsen av mai 2016 gjenstår det å behandle et fåtall 
kompliserte klager. I 2005 var klagebehandlingstiden ca. 1 år, pluss 6 måneder for de 
kompliserte klagene. Da var antallet klager ca. 8,5 %. Dette utgjorde 850 klager.  
 
Rådmannen ser at man var for optimistisk i forhold til fremdrift på klagebehandlingen og 
at man ikke informerte alle klagerne i tide om at de oppsatte fristene ville bli utsatt. 
Fristen for å gi svar den 30. november ble oversittet med ca. 3-4 uker. Blant årsakene til 
dette var stort arbeidspress og sykdom/fravær hos fagpersonell. 
 
Nemndene var opptatt av likebehandling ved klagebehandlingen. Eksempelvis ønsket 
man å ferdigbehandle alle klager i en takstsone før man fattet vedtak. Dette var med på 
å sikre lik klagebehandling, men krevde også mer i forhold til å fremskaffe korrekt 
beslutningsunderlag og kvalitetssikre takstene. 

5. Kan takstene endres? 

KSE drøfter i rapporten hvorvidt det er mulig å endre eiendomsskattetakstene. De 
konkluderer med at omtaksering etter lovens bestemmelser er svært snevre. Takstene i 
Skedsmo kommune reflekterer i stor grad reelle omsetningsverdier, handlingsrommet er 



5 

 

derfor lite for å endre takstene. Kommunestyrets alternativ er utskrivningsmetode, f.eks. 
basert på likningsverdier. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.  

6. Prøvetaksering basert på likningsverdi 

Det er utført en prøvetaksering av skattepliktige eiendommer i Skedsmo kommune med 
bruk av likningsverdier. Bruk av likningsverdier gjelder kun for eneboliger, delte boliger 
og leiligheter. Næringer og tomter må fortsatt takseres på annen måte. 
 
Skattegrunnlaget for boliger skal iht. Skatteetaten settes til formuesverdien multiplisert 
med 0,8. Det vil i praksis si at en trekker fra en forsiktighetsmargin på 20 % ved 
fastsettelse av takst. Denne kommer i tillegg til en evt. kommunestyre vedtatt 
reduksjonsfaktor. KSE anbefaler imidlertid ikke at kommunene benytter ordningen med 
reduksjonsfaktor, på grunn av mangelen på fleksibilitet og at kommunestyret bindes for 
mange år fremover. 
 
I 2016 er 13 194 skattepliktige eiendommer i Skedsmo kommune taksert. Det mangler 
likningsverdier på 1 538 eiendommer (12 % av de skattepliktige eiendommene). Disse 
må takseres etter andre prinsipper. Dette gjelder tomter og næringer, samt 400 boliger. 
 
Analysene viser at det er betydelige forskjeller når man sammenligninger takst basert 
på likningsverdi og takst etter alminnelig omtaksering. Takstene basert på likningsverdi 
ligger jevnt over høyere, og de fanger heller ikke opp lokale variasjoner mellom områder 
i kommunen. Bruk av likningsverdier vil innføre store skjevheter i takster i kommunen, 
der boliger i Lillestrøm vil betale en relativt mindre andel i eiendomsskatt sammenliknet 
med boliger i resten av kommunen, sett i forhold til omsetningsverdien. 
 
Beregning2 av total eiendomsskatteinntekt innenfor hver boligtype gir følgende tall: 

Boligtype Antall AO Eskatt AO Antall LV Eskatt LV 

Leilighet 3 132 5 764 000,- 3 072 6 405 000,- 

Eneboliger 5 660 21 996 000,- 5 454 27 823 000,- 

Delte boliger 2 870 5 753 000,- 2 827 6 812 000,- 

Boliger i borettslag 6 836 6 700 000,- 6 737 11 423 000,- 

TOTALT 18 498 40 213 000,- 18 090 52 463 000,- 

LV = likningsverdier, AO = Alminnelig omtaksering.  

 
Bruk av likningsverdi ved fastsettelse av eiendomsskattetakster vil øke eiendoms-
skatteinntektene fra boliger med ca. 30 % fra 40,2 millioner kroner til 52,5 millioner 
kroner, dvs. en økning på 12,3 millioner kroner.  
 
For eneboliger blir eiendomsskatteinntektene 5,8 millioner kroner høyere ved bruk av 
ligningsverdi. I Lillestrøm vil takstene basert på ligningsverdi for eneboliger i 
gjennomsnitt bli 0,1 millioner kroner lavere enn de vedtatte takstene basert på den 
alminnelige omtakseringen. I motsatt ende er f.eks. Leirsund der takstene for eneboliger 
i gjennomsnitt blir nærmere 1,1 millioner kroner høyere ved å benytte likningsverdier. 
 

                                                 
2 I beregningen er det lagt til grunn at likningstakstene fra Skatteetaten er hensyntatt en forsiktighetsmargin på 20 
%, det er ikke benyttet en ytterligere reduksjonsfaktor i tråd med anbefalingene fra KSE. Takstene etter alminnelig 
taksering er hensyntatt den kommunestyre vedtatte reduksjonsfaktoren på 20 %. 
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For leiligheter blir eiendomsskatteinntektene 0,6 millioner kroner høyere ved bruk av 
ligningsverdi enn ved alminnelig omtaksering. For delte boliger er den tilsvarende 
forskjellen 1,1 millioner kroner.  
 
For borettslag er trenden den samme. Det er totalt 6 836 boenheter som inngår i de 112 
borettslagene. Med de allerede vedtatte takstene utgjør eiendomsskatten her 6,7 
millioner kroner, mens basert på likningsverdier blir eiendomsskatten totalt 
11,4 millioner kroner, dvs. en økning på 4,7 millioner kroner. 
 
Det er flere forhold som kan tale imot å bruke likningsverdier:  
 
Prøvetakseringen viser at bruk av likningsverdier reduserer kvaliteten og presisjonen på 
boligtakstene, slik at ellers sammenlignbare boliger kan få forskjellig takst og at det 
derved åpnes for forskjellsbehandling. Likningsverdiene tar ikke hensyn til verdien av 
garasjer eller uthus, beliggenhet, støyutsatthet, boligens standard eller tomtas størrelse 
eller egnethet for fradeling og andre forhold som normalt tillegges vekt ved alminnelig 
taksering. Den alminnelige omtakseringen basert på sjablonger og besiktigelse av 
eiendommene i Skedsmo kommune fanger i de fleste tilfellene opp disse forholdene. 
 
En rekke boliger vil videre ikke få likningsverdier i tillegg til næring og tomter. Dette 
gjelder våningshus, fritidsboliger og boliger i kombinerte bygg der næring utgjør det 
største arealet. 
 
Der hvor det ikke foreligger likningsverdier må kommunen taksere selv på vanlig måte. 
Dette utgjør per i dag ca. 12 % av de skattepliktige boligene. Dette åpner opp for 
ytterligere forskjellsbehandling, da Skatteetaten vil gi likningsverdiene et påslag hvert 
år, mens taksten for boliger som kommunen selv har taksert vil stå uendret i 10 år. Det 
vil si at utviklingen i eiendomsskatt vil være ulik for de to metodene å taksere på, noe 
som er uheldig da det innfører forskjellsbehandling. Ett alternativ ved alminnelig 
omtaksering, dersom man ønsker å tilpasse eiendomsskattetrykket i takt med 
prisstigningen, er å justere skattepromillesatsen gjennom 10-årsperioden.  
 
Bruk av formuesverdien medfører økt kompleksitet ved klagebehandlingen. Det er ingen 
klagerett til kommunen, selv ved åpenbare feil. Kommunen kan ikke henvende seg til 
Skatteetaten i forbindelse med feil, det er kun klager og endringer fra skatteytere som 
Skatteetaten forholder seg til. Undersøkelsene viser at areal er en stor feilkilde ved 
likningsverdibaserte takster, samtidig som det er krevende å rette opp grunnlaget hvis 
rettelsene kun gjøres etter initiativ fra skatteytere. Mest sannsynlig vil feil som er til 
fordel for skatteytere bli rettet opp etter initiativ fra skatteytere, mens arealfeil som er til 
ugunst for skatteytere verken blir rapportert til Skatteetaten eller fanget opp. 
 
Skatteloven sier det er ligningsverdien man kan klage på for å endre boligverdien, og 
bare hvis ligningsverdien for boligen man eier og bor i (primærboligen) er mer enn 30 
prosent av markedsverdien. Det vil si at formuesverdien må være mer enn 20 % høyere 
enn markedsverdien før klagen blir vurdert. 
 
Det er vanskelig å beregne kommunenes besparelser ved en eventuell overgang til bruk 
av likningsverdier sammenlignet med alminnelig taksering. Man må uansett ha to 
parallelle metoder å taksere eiendommer på, da ikke alle eiendommer har likningsverdi. 
I en overgangsfase vil dette kreve mer ressurser, men på sikt må man kunne anta at 
driftskostnadene vil gå ned. Her må det grundigere analyser til før man kan konkludere. 
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7. Omfattende mengde avvik i matrikkelen ble korrigert 

Innholdet i matrikkelen benyttes som grunnlag både for å beregne eiendomsskatten og 
kontrollere at alle næringer, boliger og fritidsboliger betaler eiendomsskatt. Det store 
avviket i bygningsdelen av matrikkelen, der man måtte gjøre ca. 6000 rettinger i løpet 
av 2014, skapte utfordringer man ikke forutså ved oppstart av omtakseringsprosjektet. 
 
Oppdatering av avvikene i matrikkelen i 2014 var viktig av flere årsaker i eiendoms-
skattesammenheng. For det første ved beregning av sjablonger for de ulike boligtypene, 
da matrikkelen sammen med reelle boligsalg3 er en viktig del av beregningsgrunnlaget. 
For det andre er kvaliteten på matrikkeldata viktig ved selve sjablongberegningen av de 
enkelte eiendomsskattetakstene, da dataene fra matrikkelen benyttes direkte i 
beregningene. Og for det tredje er en korrekt matrikkel en forutsetning for troverdighet 
rundt eiendomsskattetakstene. I klagebehandlingen har en god del av klagene vært 
knyttet til forhold ved matrikkelen, og ytterligere avvik er blitt oppdaget og rettet som 
følge av dette.  
 
Kvalitetssikring av matrikkelen og retting av avvik var svært tidkrevende og forsinket 
beregningen av sjablongene for de ulike boligtypene i omtakseringsprosjektet i 2014. 
Spesielt på næringseiendommer og eiendommer med ulike bygningstyper var matrikkel-
informasjonen mangelfull. I tillegg var det utfordrende å holde oversikt over hvilke 
eiendommer som skulle ha fritak/delvis fritak basert på ulike lovhjemler, og hvilke 
eiendommer som ikke skulle ha fritak. En god del eiendommer er kombinasjoner av 
ulike boligtyper (enebolig, næring, landbruk, etc.), disse var krevende å taksere. 
Realsameier, der en eiendom eier en andel i en annen eiendom, var spesielt krevende. 
Dette medførte at man ikke fikk taksert alle eiendommene i 2014, men planla å taksere 
disse i 2015. Pga. prioritering av klagebehandlingen i 2015, rakk man ikke å 
gjennomføre takseringen av disse eiendommene. Takseringen vil bli uført i 2016. 
 
En effekt av omtakseringen er økt kvalitet på innholdet i matrikkelen. Dette vil gi store 
nytteverdier på flere andre områder i kommunen, spesielt innen geodata, plan- og 
byggesak. Det blir viktig fremover å sikre gode forvaltningsrutiner som bidrar til å 
opprettholde den nåværende kvaliteten og derigjennom sikre troverdigheten på 
matrikkelen. 

8. Avdekkede avvik 

Revisjonens gjennomgang av skattelister mot liste over alle som betaler renovasjon, 
viste et avvik på 92 skattepliktige boligeiendommer som ikke betalte eiendomsskatt i 
2016. Dette skyldes i hovedsak at eiendommene ikke er blitt taksert. Mange av disse 
eiendommene hadde mangelfull matrikkelinformasjonen eller det var avdekket avvik 
mellom matrikkelen og faktiske forhold, og dermed hvilken sjablong som skulle 
benyttes. Eiendommer som eksempelvis er registrert med feil boligtype i matrikkelen, vil 
få feil sjablongtakst dersom avviket ikke rettes opp. 
 
Etter omtakseringen i 2014 gjenstod en rest på totalt 869 eiendommer som var 
kandidater til å være eiendomsskattepliktig. Disse eiendommene hadde man av ulike 
årsaker ikke rukket å taksere i løpet av 2014, ref. kapittel 7. Totalt 355 av disse 
eiendommene fikk vedtatt takst i 2015. Av en rest på totalt 514 eiendommer ble 365 

                                                 
3 Ca. 3000 boligsalg i perioden 2011-2014 inngikk i beregningsgrunnlaget for sjablongene. Boligsalgene 

ble hentet fra boligsalgsstatistikker i Skedsmo. 
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eiendommer gjennomgått, men ikke taksert av sakkyndig nemnd i 2015. Disse vil bli 
behandlet i 2016. 
 
KSE påpeker at bolig- og fritidseiendommer ikke skal anses som næringseiendom i 
eiendomsskattelovens forstand, selv om de inngår i eiers ligningsmessige 
næringsinntekt. Utleid bolig skal med andre ord behandles likt med annen boligeiendom 
i kommunen. Kommunens retningslinjer på området må derfor endres. I praksis betyr 
dette at disse eiendommene (ca. 900, der de fleste er seksjonerte leiligheter) må 
takseres på nytt basert på sjablong for bolig. Dette vil blir rettet opp i løpet av 2016. I de 
fleste tilfeller vil dette komme skatteyter/næringseier til ugunst. 
 
Ved retting av feil og behandling av klager på takst i sakkyndig nemnd, anbefaler KSE 
at klagesaken ved delvis medhold automatisk sendes videre til klagenemnda. Praksisen 
til Skedsmo kommune, beskrevet i retningslinjene for taksering, har vært å sende 
vedtaket i sakkyndig nemnd direkte til klager. I vedtaket opplyses det om at saken kan 
påklages videre til klagenemnda innen 6 uker. 

9. Kostnader til omtaksering og klagebehandling, samt inntekter eiendomsskatt 

Det er totalt benyttet kr 9,2 millioner kroner utover normal drift til omtakseringen og 
klagebehandlingen i 2014 og 2015, hhv. 5,7 millioner kroner i 2014 og 3,5 millioner 
kroner i 2015. I 2016 er det satt av ytterligere 2,0 millioner kroner. Merkostnadene i 
2015 er først og fremst knyttet til klagebehandlingen.  
 
Eiendomsskatteinntektene for 2016 er på ca. 75 millioner kroner, en netto reduksjon fra 
2015 på ca. 3,5 millioner kroner da utskrevet eiendomsskatt var på ca. 78,5 millioner 
kroner. Reduksjon etter klagebehandlingen var 5,1 millioner kroner, mens økningen i 
eiendomsskatteinntekt i 2015 var 1,6 millioner kroner. I dette tallet er både eiendommer 
som hadde fritak i 2015, ikke takserte eiendommer (uteglemte) og endringer fra 
matrikkelen som medfører taksering kommet med. 
 

Skedsmo kommune den 12.05.2016  
for rådmannen 

 
 

Tor Inge Guttelvik 
Kommunaldirektør 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget å utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 
gjennomført: 

• Forvaltningsrevisjon på tildeling av sykehjemsplasser i 2011. 
• Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger (2013) 
• Oppfølging av ulovlig bruk av eiendom (Undersøkelse 2014) 
• Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (2014) 
• Forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus (2015). 
• Tilpasset opplæring (2016) 

 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært sterkt involvert i prosessen 
og utviklingsarbeidet. Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, 
kommunens egne plandokumenter og årsberetninger. Både rådmannen og 
ordfører har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte, og utvalget har fått innspill 
fra partiene.  Den overordnede analysen har bidratt til å peke på hvilke områder 
det er knyttet størst risiko til, og kontrollutvalget har vurdert hvilke områder det 
er mest vesentlig å undersøke nærmere.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Kontrollutvalget vil derfor bruke analysen på flere 
måter i arbeidet med kontroll og tilsyn i Skedsmo kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
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kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Skedsmo 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Forvaltningsrevisjoner i planperioden 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  
Eiendomsskatt 2016 
Internkontroll 2017 
Kvalitet i eldreomsorgen 2017 
Kvalitet i tilbud på opplæring og i barnehager 2018 
Oppfølging av investeringsprosjekter, 
prosjektgjennomføring 

2018 

Etterlevelse av Plan- og bygningsloven 2019 
Mobbing 2019 
Integrering av flyktninger 2020 

 

I kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn legges det opp til at 
kommunen kjøper ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året.  

Kontrollutvalget beslutter hvorvidt det skal bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på eiendomsskatt, og eventuell innretning på dette 
i møtet 20.6.16. 

Når det gjelder internkontroll, har utvalget pekt på at økonomirapportering, 
anskaffelser og IKT-sikkerhet kan være aktuelle vinklinger.  
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Et prosjekt knyttet til kvalitet i eldreomsorgen vil ha fokus på opplevd kvalitet: 
Ernæring, er det satt standard for kvalitet i kommunen, digitalisering, hygiene, 
små stillingsbrøker, tilbud om sosiale aktiviteter kan være aktuelle områder å 
undersøke nærmere.  

Et prosjekt knyttet til kvalitet i tilbud på opplæring og i barnehager vil ha fokus 
på barnehager. Spesialpedagogiske tiltak, herunder overgang til skole er aktuelle 
områder. 
 
Kontrollutvalget ser at prosjektgjennomføring og oppfølging av 
investeringsprosjekter særlig innen teknisk sektor er en utfordring, og at det kan 
være et stort læringspotensial i dette prosjektet.  
 
Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på kommunens etterlevelse av plan og 
bygningsloven. 
 
Mobbing i skolen er et aktuelt tema, som utvalget ønsker å undersøke nærmere 
mot slutten av perioden.  
 

I et prosjekt om integrering av flyktninger er følgende tema aktuelle: 

• Høy innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og boligtjenester.  
• Antall minoritetsspråklige barn vil øke som følge av flyktningestrømmen.  

Andre kontrollformer 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 
tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Orienteringer 

Følge opp tilsyn fra andre, som eks. Fylkesmannen 

Besøke virksomheter 

Undersøkelser 

Selskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Høring 

Granskning 
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Kontrollutvalget har gjennom overordnet analyse identifisert enkelte områder 
hvor utvalget vil ta i bruk andre kontrollformer, i første omgang be om en 
orientering fra rådmannen. Etter å ha skaffet seg mer informasjon, vil utvalget 
vurdere om det bør gå videre. 

Effekt av IKT-investeringer 2016 
Sykefravær 2016 
NAV – utbetaling av sosialstønad 2017 
Strategisk utviklingsarbeid på ledelsesnivå 
 

2017 

Forebyggende helsetjenester, omstilling fra tunge 
behandlingstjenester 

2018 

 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporterer utvalget på alle kontrollformer i utvalgets 
årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon 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. 



 

 
  

Overordnet 
analyse og plan for 
selskapskontroll 
Skedsmo 
Selskapskontroll er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt 
styring og kontroll. 
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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. 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 regionaldepartementet 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? 

• 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 
og/eller føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli 
nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere 
forvaltningsrevisjon.  
 
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 
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undersøkelsesretten til kontrollutvalget, og/eller revisor, 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 

Overordnet analyse 
I analysedelen 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. Disse er omtalt nærmere 
i vedlegg 1. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse bortsett fra 
Akershus teater som er en stiftelse.  

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et 
godt utgangspunkt for utøvelsen 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 det satt i gang et arbeid med å 
utarbeide en avfallsstrategi som vil bli en 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. 

Kommunen tar 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. 

                                                             
2 Eiermelding for Skedsmo kommune, vedtatt i kommunestyret høsten 2015 
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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  

• 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 

I vedlagte oversikt over selskaper er funn fra tidligere kontroller oppsummert.  

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  
• Nedre Romerike Vannverk  
• Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)  

Aksjeselskaper - AS 
• Skedsmo Parkering  
• Romerike Parkering  
• Lillestrøm Parkering  
• Norasondegruppen  
• Lillestrøm kulturbygg  
• Lillestrøm 2020  
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• Skedsmo Samfunnshus  
 
Stiftelse  

• Akershus teater  
 
Andre samarbeidsordninger  

• Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
• Kunnskapsbyen Lillestrøm  
• Nedre Romerike legevakt  
• Lindrende enhet  
• Regionalt samhandlingskontor  
• Kommunal døgnenhet, KAD  
• Regionkontor landbruk (RKL)  
• Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen  

Forhold som kan påvirke risikovurderingen 
Det har vært gjennomført en rekke eierskapskontroller i forrige periode. Nedenfor gjengis 
funn i disse kontrollene. For enkelte virksomheter har det også skjedd en endring i 
rammebetingelser som kan påvirke risikobildet. 

Funn ved tidligere eierskapskontroll i ROAF 
Kontrollen 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.» 

Funn ved tidligere eierskapskontroll Krisesenteret 
Selskapskontrollen 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?  
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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. 

Det har nylig vært en diskusjon mellom eierne om styret har oppfylt sitt ansvar for å forhindre 
avvisninger av brukere som er i strid med lovens intensjon. 

Funn i eierskapskontroll i NRV/RA2 ASene 
Kontrollen 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 tar på denne bakgrunn sikte på å besvare 
følgende problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 

Revisor konkluderer 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.»  
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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.  

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. 

Kontrollutvalget kan nå vurdere om følgende forhold påvirker risikobildet:  

• At formålet med selskapet er endret. Er selskapets kompetanse i ledelse og styre 
endret tilsvarende?  

• Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 
• Undersøke forhold rundt eierstyringssekretariatets mandat. 

Funn i eierskapskontroll utført i Norasonde  
Kontrollen 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: 

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? 

En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller utenfor 
denne kontrollen. 

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.» 
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Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi 
for Norasonde i siste repskapsmøte. 

Ytterligere momenter til kontrollutvalgets risikovurdering er: 

Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt i 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 er høye – men disse vil antagelig synke pga mindre leveranse av 
tjenester. 

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Analysen har munnet ut i at kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter til plan for 
selskapskontroll: 

Prioritering Prosjekt Involverte selskaper Involverte eiere 

    

    

    

    

 

Utdyping av de enkelte prosjektene 
 
 
 

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.  
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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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Vedlegg: 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 20 %, Rælingen 8 %, Skedsmo 30 %, Nittedal 18 
%, Fet 6 %, Sørum 10 %, Aurskog-Høland 8 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 
samlede forpliktelser 

Tilskudd Eierkommunenes tilskudd fordeles etter eierandel. 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. 

Styret 5 medlemmer med varamedlemmer pluss to medlemmer 
med varamedlemmer som velges av og blant selskapets 
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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 
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Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet 
utfører for kommunene, fordeles på deltakerkommunene 
i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. 

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. 

Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en 
avtale med Aurskog-Høland kommune. 

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. 

Formål Vannforsyning til eierkommunene på en gros-nivå. 
Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med 
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 2008 

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 % 
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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. 

Styret 5 medlemmer pluss ett medlem valgt av og blant de 
ansatte. Valgkomitè. 

Styremedlemmer Bjørn Arne Skogstad (styreleder) May Rostad (nestleder) 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

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. Eventuell uenighet avklares gjennom 
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flertallsvedtak i representantskapsmøtene der det ikke 
kreves enstemmighet. 

Eiermøte Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for 
gjennomgang av selskapsavtalen og årsmelding og andre 
felles spørsmål før det ordinære årlige 
representantskapsmøtet i april. 

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 

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. 

 

Etablert 2008 

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 % 
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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. 

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. 

 

Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i 
kommunestyret 9.11.2015, og kommunestyret fattet følgende vedtak: 



 

 

 

 

 

 

O
ve

ro
rd

ne
t a

na
ly

se
 o

g 
pl

an
 fo

r s
el

sk
ap

sk
on

tr
ol

l S
ke

ds
m

o 

 

18 

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 
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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 

Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 
representant med varamedlem hver. 

Eierkommunene har en stemme 
hver. 

 

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, Siw Strøm (ansatterepresentant). 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr. 

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. 
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Finansiering 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. 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Styremedlemmer Torgun Bakken (leder), Thorbjørn Øgle Rud, 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 

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 Lov om interkommunale selskaper, 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. 

Finansiering 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 
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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. 

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 

Under utarbeidelse 

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 

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 %. Øker 
en kommunes innbyggertall med minst 5.000 innbyggere, 
skal eierkommunen ha rett til å tegne 1 ny aksje for hver 
påbegynt 5.000 innbyggere pr. 1. januar hvert år. 

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 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. 

Styret Inntil 6 medlemmer. 

Styremedlemmer Per Sandvik (styreleder), Nils Olav Totland, Jostein 
Skjefstad 

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%). Det ble i siste generalforsamling vedtatt 
splitt av aksjer 1:1000 og fordeling av aksjer etter prinsipp 
for tilbakebetaling vedtatt av alle eierkommuner høsten 
2011. 
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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. 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. 

Styret Inntil 3 medlemmer 

Styremedlemmer Per Sandvik (styreleder), Nils Olav Totland, Jostein 
Skjefstad 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

O
ve

ro
rd

ne
t a

na
ly

se
 o

g 
pl

an
 fo

r s
el

sk
ap

sk
on

tr
ol

l S
ke

ds
m

o 

 

24 

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. 

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. 
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Romerike Parkering AS 
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. 

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 Anne Hellandsjø (styreleder), Bjørn Sandberg, Hans Tore 
Hoff 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

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 
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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. 

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 Anne Hellandsjø (styreleder), Bjørn Sandberg, Hans Tore 
Hoff 

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, 
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herunder å delta i andre selskap når dette er 
forenlig med selskapets formål. Profesjonell 
tjeneste- og industri/produksjonsbedrift som 
skal konkurrere i markedet på like vilkår med 
andre private. 

Etablert 1960 

Forretningskontor Skedsmo kommune (hovedkontoret er på 
Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling), 
Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen 
avdelingskontor. Kurskontorer i Nittedal og 
Lørenskog etablert i 2013. 

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 Ingen. 

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. 

Styret Generalforsamlingen velger fem til syv 
medlemmer for to år av gangen, hvorav de 
ansatte representeres iht. aksjeloven 

Styremedlemmer Trond Olav Rangnes (leder), Tone Finbraaten 
(nestleder), Ola Løberg, Turid Hegge, Trine 
Nordstrøm, Heidi Eid (ansattrepresentant), 
Johnny Skjervø (ansattrepresentant) 

Instruks for styret og daglig leder Ja. 
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Etiske retningslinjer Ja. 

 

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. 

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 

Styret 4 medlemmer. Skedsmo kommune skal til enhver tid 
være representert i styret. 
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Styremedlemmer Nils Gunnerud (styreleder), Gunhild Lærum, Rolf Thorben 
Holm, Rune Bråten 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Lillestrøm 2020 AS 
Driftsinntekter i 2015 på 1,7 mill. kr. 

Organisering Aksjeselskap 

Formål Bidra til helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal 
styrke Lillestrøm som by- og regionsenter innenfor 
profilering, by- og områdeutvikling, kulturaktiviteter og 
samordning av arrangementer. Tilrettelegge og utvikle 
rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og styrke 
områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og 
næringsvirksomhet. 

Aksjeeiere AS Storgaten, Køhnkvartalet AS, Lillestrøm Delta AS, 
Lillestrøm Byutvikling AS, Lillestrøm Industrier AS, 
Nittedalsgata 20 AS, Nordmanngården AS, Plantax AS, 
Rasmussen Eiendomsselskap AS, Riis Bygg AS, Strømmen 
Sparebank Eiendom AS, Torvet Øst Lillestrøm AS,  
Tærudparken AS, Øie Eiendomsutvikling AS, IOGT 
Concordiabygget, Lillestrøm Kulturbygg AS, Arom Eiendom, 
Åråsen Eiendom AS, ABU Entreprenør AS, Advokatfirmaet 
Owe Halvorsen & Co AS, Arkel Romerike AS, Creaturene 
AS, Designo Reklame AS, DigiChannel AS, DnB NOR ASA, 
Fagerborg Hotell, Frostad & Skyrud, Handelsbanken 
Lillestrøm, Jakhelln AS, Lillestrøm Arkitektkontor AS, 
Lillestrøm Kulturpub AS, Lillestrøm Sparebank, Nedre 
Romerike Taxi BA, Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS, 
Ristorante Fratelli AS, Romerikes Blad AS, Siv. ing. Munthe-
Kaas og Udnes AS, Skjeseth og Solvang Arkitekter, Snorre 
Data AS, TS Procon AS, Utleiemegleren Romerike, Skedsmo 
kommune, Anthony Sandberg AS, Bilia Personbil AS, Bjørn 
AS, Deg og Meg AS, Handelskompetanse AS, Kalotte AS, 
Kjølberg Optiske, Lykke Lillestrøm AS, Moestue Lillestrøm 
AS, Odins Merke Tatovering, og Piercingstudio, ZanZ AS, 
Åkrene Mek. Verksted AS, A- Pressen Trykk AS, Bjarte 
Bogstad, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Lillestrøm 
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Menighetsråd, Lillestrøm Sportsklubb, Odd Granerud, 
Sameiet Nittedalsgaten 12, Solsiden Senterforening, Steen 
& Strøm Senterservice AS, Stiftelsen Norges Varemesse, 
Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum, Allkopi Service Print AS, 
Lillestrøm Storgaten 7 AS, Trine Ålstedt og MetaResource 
AS, BORI Utbygging AS, Smart Elektro AS, Gamle Lillestrøm 
BA, Norasonde, Skarvet AS/Thon Hotels, TØFT – Frank 
Hagen, Nordea Bank ASA, Bymisjonssenteret Romerike, 
Alle Barna AS, City Mote AS 

Aksjer 259 aksjer á NOK 5000. 

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 Selskapet betaler ikke utbytte. Eventuelt overskudd skal 
benyttes til selskapets formål. 

Generalforsamlingen Godkjenne årsregnskap og årsresultat, fastsette 
markedsbidrag for inneværende kalenderår, valg av styre 
og revisor, andre saker etter lov/vedtekt. 

Styret 5 medlemmer og 2 varamedlemmer 

Styremedlemmer Øyvind Kilstad (leder), Katrine Tandberg, Morten 
Thorvaldsen, Dagfinn Lerberg, Tor Taraldset, Gro Lillan 
Larsen (vara), Per Ivar Hansen (vara) 

 

Skedsmo Samfunnshus AS 
Driftsinntekter i 2014 på 2,7 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. 
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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. 

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, Anne Marie 
Lervik, Jon Arild Huseby, Nichlas Røstad, Kjetil Hegre 
(vara), Hans Petter Helsør (vara), Magne Osmundsen (vara) 

Stiftelse - Akershus teater 
Driftsinntekter i 2015 på 16,8 mill. kr. 

Formål Arbeide for at folk i Akershus fylke skal få et best mulig 
teatertilbud. Arbeidet skal være basert på et samarbeid 
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mellom profesjonelle og amatører – og med kunstnerisk 
forankring i fylket. 

Stiftet 2004 

Stiftere Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune, Stiftelsen 
Lillestrøm kulturforum og Akershus Teaterverksted. 

Grunnkapital 100.000,- kroner 

Styret 6 representanter; 2 oppnevnt av Akershus fylkeskommune, 
1 av Skedsmo kommune, 1 av Stiftelsen Lillestrøm 
kulturforum, 2 oppnevnt av Stiftermøtet. 

Styremedlemmer Sonja Sjølie (leder), Erik Myhrer (nestleder), Jan Gunnar 
Breivik Inge Hasselberg, Siri Hov Eggen, Kirsten Arnesen 

 

Andre samarbeidsordninger 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

Formål Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for 
de kommuner som til enhver tid er medlemmer. 

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 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 

Økonomiske forhold  

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 akuttmedisins behandling 
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Etablert 2010 

Lokalisert Helsebygget, Lillestrøm 

Avtaleparter  

Kommentar Legevakten er i stadig utvikling, og ny akuttmedisinsk 
forskrift fra 2015 vil på sikt påvirke 
kompetansesammensetningen. 

 

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 
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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 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

O
ve

ro
rd

ne
t a

na
ly

se
 o

g 
pl

an
 fo

r s
el

sk
ap

sk
on

tr
ol

l S
ke

ds
m

o 

 

36 

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 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. 
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Vertskommune 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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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO 2016 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

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. 

Utskrift 

sendt 9.2.16 
   

  

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. 

Utskrift og 

innkalling 

sendt 9.2.16 

  

  
 

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. 

Utskrift 

sendt 9.2.16 
 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. 

 

 
Utskrift sendt 

15.3.16 

   

 
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     
9.5.201 

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. 

   

       1 rest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Januar 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). 

 Oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 
disse. 

8. februar 
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 nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 Henvendelse fra Lofsberg Eide via Folkets Røst 

 Rapportering fra revisjonen 

15. mars 
Kl. 8 – 12 

Møte i Kjærulfsgate  
  

 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 årsregnskap og årsberetning 2015. 

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets 

vesentlightesvurdering 

 Forundersøkelse – matrikkelen og selvkostområde 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Januar 2016 

 

Møte Saker 

 Rapportering fra revisjonen 

20. juni 
Kl. 8 - 12 

 Presentasjon av NRBR  

 Referater 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus - 

kontrollutvalget ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er 

fulgt opp før sommeren 2016. 

 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.  

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast  

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast  

 Rapportering fra revisjonen.  

12. september   

Kl. 16 

 

 Orientering fra barnervernleder om barnevernet i Skedsmo.  

 Referater  

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 

 Plan for forvaltningsrevisjon  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  

 Rapportering fra RRI på ressurser. 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 Rapportering fra revisjonen.  

24. oktober 

Kl. 16 

 Referater  

 Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR på et 
egnet tidspunkt sak 22/15. 

 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 

28. november  

Kl. 16 

 Referater. 

 Årsplan 2017. 

 Rapportering fra revisjonen. 

Ikke berammet  Sak om korrupsjon. 

2017 
 
 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling (gis på 

første møte). 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


 

 

 

 

 

 

 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 3 103 309 1 800 000 1 740 708 140 471 775 142 900 000 133 432 387 

Avvik i kroner   1 303 309 1 362 601   -2 428 225 7 039 388    

Avvik i prosent   72,4% 78,3%   -1,7% 5,3% 

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

Skatteinngang 1 384 018 2 300 000 2 199 112 92 166 969 94 450 000 89 889 940 

Avvik i kroner   -915 982 -815 094   -2 283 031 2 277 029 

Avvik i prosent   -39,8% -37,0%   -2,4% 2,5% 

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

Skatteinngang 3 744 988 3 700 000 3 490 818 203 317 399 200 615 000 190 663 122 

Avvik i kroner   44 988 254 170   2 702 399 12 654 277 

Avvik i prosent   1,2% 7,3%   1,3% 6,6% 

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

Skatteinngang 7 310 802 8 000 000 7 074 103 441 946 834 453 500 000 419 278 415 

Avvik i kroner   -689 198 236 699   -11 553 166 22 668 419 

Avvik i prosent   -8,6% 3,3%   -2,5% 5,4% 

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

Skatteinngang 2 722 636 3 500 000 3 183572 143 152 604 143 700 000 131 035 864 

Avvik i kroner   -777 364 -460 936   -547 396 12 116 740 

Avvik i prosent   -22,2% -14,4%   0,4% 9,25 % 

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

Skatteinngang 587 092 380 000 416 404 34 941 099 29 510 000 32 041 393 

Avvik i kroner   170 688 170 688   5 431 099 2 899 706 

Avvik i prosent   54,5% 41,0 %   18,4 % 9,0 % 

 

 
Arbeidsgiverkontroll 

 Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

222 70 14 046 773 2 906 281 

 
  

Skedsmo kemnerkontor          april 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 



 

 

 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 383 089 855 856 816 585 39 271 

Gebyr inkasso 69 292 216 907 139 986 76 921 
 

 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 335 2 434 061    

Hittil i år 541 5 676 568 248 1 551 862 85 % 

 

 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene 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 forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 857 470 372 222 283 246 1 826 946 

Fet 631 347  -152  251  150     432 798  1 355 

Nittedal 1 024 -82 450 956 199 443 2 358 2 806 

Skedsmo -235 -988 3 180 3 266 748 858 4 863 4 720 

Sørum 612 200 460 485 51 56 1 353 1 053 

Eidskog -22 -55 125 226 39 49 471 347 

 
 
 
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 95,4 85,0 99,8 99,7 98,5 

0228 Rælingen 96,0 85,6 99,9 99,7 98,2 

0231 Skedsmo 95,9 90,3 99,8 99,7 99,2 

0226 Sørum 98,0 91,6 99,7 99,6 99,2 

0233 Nittedal 97,7 93,0 99,9 99,7 98,2 

0420 Eidskog 96,2 90,2 99,7 99,5 99,9 

∑ Kemnerkontoret   96,5 % 89,3 % 99,8 % 99,7 % 98,6 % 

0229 Enebakk 97,2 89,4 99,9 99,6 99,3 

0230 Lørenskog 97,4 90,7 99,9 99,8 99,8 

0235 Ullensaker 97,3 90,1 99,9 99,9 98,7 

 
 

Resultatet for innfordringen er god for alle skattearter med unntak av restskatt 2014 for Fet og 
Rælingen. Dette skyldes enkelte saker med store restanser. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 93 539 722 90 000 000 83 725 245 234 011 497 232 900 000 217 157 632 

Avvik i kroner   3 539 722 9 814 477   1 111 497 16 853 865    

Avvik i prosent   3,9% 11,7%   0,5% 7,8% 

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

Skatteinngang 64 665 340 58 500 000 54 331 951 156 832 309 152 950 000 144 221 891 

Avvik i kroner   6 165 340 10 333 389   3 882 309 12 610 418 

Avvik i prosent   10,5% 19,0%   2,5% 8,7% 

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

Skatteinngang 138 911 445 126 500 000 120 251 337 342 228 844 237 115 000 310 914 459 

Avvik i kroner   12 411 445 18 660 108   15 113 844 31 314 385 

Avvik i prosent   9,8% 15,5%   4,6% 10,0% 

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

Skatteinngang 296 784 565 289 000 000 267 011 819 738 731 399 742 500 000 686 290 234 

Avvik i kroner   7 784 565 29 772 746   -3 768 601 52 441 165 

Avvik i prosent   2,7% 11,1%   -0,5% 7,6% 

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

Skatteinngang 91 995 976 88 850 000 80 711 046 235 148 580 232 550 000 214 160 324 

Avvik i kroner   3 145 976 11 284 930   2 598 580 20 988 256 

Avvik i prosent   3,5% 14,0%   1,1% 9,8 % 

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

Skatteinngang 22 765 642 18 450 000 20 064 463 57 706 741 47 960 000 52 105 856 

Avvik i kroner   2 701 179 2 701 179   9 746 741 5 600 885 

Avvik i prosent   23,4% 13,5 %   20,3 % 10,7 % 

 

 
Arbeidsgiverkontroll 

 Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

222 84 21 636 715 4 395 602 

 
  

Skedsmo kemnerkontor          mai 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 



 

 

 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 195 104 1 050 960 1 020 670 30 290 

Gebyr inkasso 54 905 271 812 174 972 96 840 
 

 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 56 2 346 979    

Hittil i år 597 8 023 547 250 3 357 635 77 % 

 

 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene 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 forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 71 941 68 012 14 802 13 392 622 332 14 137 9 248 

Fet 43 826 41 008  12 735  10 832  268      199 13 404  10 832 

Nittedal 61 254 57 809 61 414 54 107 808 793 27 345 17 771 

Skedsmo 41 731 31 512 231 958 218 953 1 070 1 227 47 635 37 198 

Sørum 56 085 51 015 26 680 26 387 329 407 16 820 9 820 

Eidskog 12 839 12 081 8 801 7 639 152 561 3 890 2 260 

 
Innbetalt tileggsforskudd person for skatteåret 2015 og 2014 for å slippe rentetillegg på restskatten, frist 31.05. 
 

 2015 2014 Økning  

Rælingen   9 368  4 623 102 % 

Fet   9 433  3 289 187 % 

Nittedal 18 453  9 972 85 % 

Skedsmo 32 347 23 317 39 % 

Sørum 10 078   3 837 162 %   

Eidskog   2 025      745 171 % 

 
Innbetalt forskuddskatt person for 2016 sammenlignet med 2015. 
 

 2016 2015 Økning 

Rælingen  4 753  4 583 3 % 

Fet  3 945  3 573 10 % 

Nittedal  8 875  7 780 14 % 

Skedsmo 15 248 14 796 3 % 

Sørum  6 707  5 968 12 % 

Eidskog  1 864  1 510 23 % 

 
 
  



 

 

 
 
Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i egen og andre kommuner for 2016 sammenlignet med 2015. 
 

 2016 2015 Økning 

Rælingen 86 743 81 404         7 % 

Fet 56 561 51 840         9 % 

Nittedal 122 668 111 916       10 % 

Skedsmo 273 689 250 465         9 % 

Sørum 82 765 77 402         7 % 

Eidskog 21 640 19 720       10 % 

 
 
Veksten i skattinngangen i mai skyldes vekst i innbetalt forskuddstrekk på mellom 7 % og 10 %. RNB har lagt opp til 
en vekst i skattinntektene på 6,4 %. For kommunene i samarbeidet er mai, gjennomgående noe over, men ikke så 
mye at det grunnalg for å endre estimat for året på dette grunnlaget. Innbetaling av forskuddstrekk utgjør mellom 80 % 
og 85 % av den totale skatteinngangen. 
 
Resten av veksten skyldes i nærmest i sin helhet innbetaling av tilleggsforskudd for skatteåret 2015. For 3 kommuner 
er innbetalingene mer enn doblet i forhold til tilsvarende innbetaling i fjor. Dette er sannsynligvis en konsekvens av 
endret utbyttebeskatning fra og med 1.1.2016, som medførte høye utbetalinger av utbytte før årsskifte.   
 
På bakgrunn av maitall, vil jeg ikke justert skatteanslag for 2016. Usikkerhet i forbindelse med årest skatteoppgjør, gitt 
nye regler, og vekst om lag på linje med regjeringens ansalg for skattetrekk (med et mulig unntak for Nittedal) gjør at 
jeg vil anbefale at man avventer julitallene før man justerer budsjettert skatteinngang.    
 
 
 
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 95,5 85,3 99,8 99,7 98,5 

0228 Rælingen 96,5 86,8 99,9 99,7 98,4 

0231 Skedsmo 95,9 90,6 99,8 99,7 99,3 

0226 Sørum 98,0 93,2 99,7 99,6 99,3 

0233 Nittedal 97,8 90,6 99,8 99,7 98,2 

0420 Eidskog 96,4 90,2 99,9 99,7 99,9 

∑ Kemnerkontoret   96,7 % 89,4 % 99,8 % 99,7 %      98,9 % 

0229 Enebakk 97,5 90,0 99,9 99,8 99,3 

0230 Lørenskog 97,4 91,2 99,9 99,8 99,8 

0235 Ullensaker 97,5 90,1 99,9 99,8 98,6 

 
 

Resultatet for innfordringen er god for alle skattearter med unntak av restskatt 2014 for Fet og 
Rælingen. Dette skyldes enkelte saker med store restanser. 
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