
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Gjøvik, 4. mars 2016. 
J.nr./referanse: 04-16/GK/ks 

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE 
Roar Løken Lunder, leder (H) 
Undis Scheslien, nestleder (Sp) 
Thomas Longva (V) 
Hans Olav Lahlum (Sv) 
Irene Kalrasten (Ap) 
 

 
 
 
 
Kopi sendt: 
• Ordfører og rådmann  
• Innlandet Revisjon IKS  

 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Fredag 11. mars 2016 
Tid: Kl. 0845 – ca 1130  
Sted:  Møterom Biri, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  

  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
• Industribygg AS v/styreleder Tor Espen Larsen og daglig leder Einar Amlie Karlsen er 

invitert kl. 0900 i f.m. sak 20/16  
• Innlandet Revisjon IKS deltar i møtet. 

 
 

Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til  
995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no 
 
 

 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

GJØVIK KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE 
Fredag 11. mars 2016 kl. 0845 

(Møterom Biri, rådhuset) 
 

 
 
SAK NR. 19/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.16 
 
SAK NR. 20/2016 INDUSTRIBYGG AS: ORIENTERING OM 

ANBUDSKONKURRANSER, FORHOLDET TIL 
OFFENTLIGHETSLOVEN OG LOV OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER MM. 
Industribygg AS v/styreleder og daglig leder orienterer. 

  
SAK NR. 21/2016 KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING): ORIENTERING 

OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK 
  
SAK NR. 22/2016 REFERATSAKER 

 
 
 
 

Gjøvik, 4. mars 2016. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Gjøvik kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentantene til kontrollutvalget 
- Innlandet Revisjon IKS  
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SAK NR. 19/2016 
 

Gjøvik kommune       
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.16  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 11.03.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  
 

Vedlagt: 

1. Møteprotokoll fra møte 03.03.16 Vedlegg 1 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 03.03.16 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
  GJØVIK KOMMUNE 
 

Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 – 1400. 
 
Som medlemmer møtte:  
Roar Løken Lunder, leder (H) 
Undis Scheslien, nestleder (Sp) – innvilget permisjon fra møtet kl. 1200. 
Thomas Longva (V) 
Irene Kalrasten (Ap) 
Hans Olav Lahlum (Sv) 
 
Følgende hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 11 og 12) og kommunalsjef Helse og 
omsorg Heidi Koxvig Hagebakken (sak 11). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 
Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad. 
 

 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 10/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.01.16 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.01.16 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 11/2016 HELSETILSYNET RAPPORT VEDR.  SAMHANDLING OM 

USKRIVNING AV PASIENTER FRA SYKEHUSET TIL 
GJØVIK KOMMUNE 
 
Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken 
informerte om Helsetilsynets rapport og kommunens arbeid med å 
forbedre rutiner og prosedyrer på aktuelle områder. Rådmann Magnus 
Mathisen supplerte. 

 
Vedtak, enstemmig: Rådmannens presentasjon kommunens svar/oppfølging av 

Helsetilsynets rapport tas til orientering.   
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SAK NR. 12/2016 PRESENTASJON AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE 

ORGANISERING, IGANGSATT OG PLANLAGT 
UTVIKLINGSARBEID OG OVERORDNEDE 
RISIKOVURDERING  
 
Fra behandlingen: 
Rådmann Magnus Mathisen orienterte og svarte på spørsmål. 
Administrativ organisering ble gjennomgått med fokus på 
utviklingsprosjekter og risiko. I tillegg ble det informert om 
kommunens opplegg for internkontroll og bruk av internrevisjoner. 
Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i regi av kontrollutvalget 
ble diskutert.  

 
Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannens presentasjon av den administrative 

organiseringen og igangsatte og planlagte utviklingsarbeid/-
prosjekter, tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget tar rådmannens overordnede 
risikovurdering til orientering. Kontrollutvalget vil be om en 
presentasjon av risikovurderinger på tjenestenivå senere i 
2016.   
 

3. Kontrollutvalget ser positivt på etablering av internrevisjoner 
som en del av rådmannens system for internkontroll og at 
informasjonssikkerhet er et prioritert tema for internrevisjon 
i 2016. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om 
kommunens arbeid med internrevisjoner og vil be om en 
orientering om dette senere i 2016.  

 
 
 
SAK NR. 13/2016 KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING): 

ORIENTERING OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK 
  
Fra behandlingen: 
Nestleder Undis Scheslien ble innvilget permisjon fra møtet før 
behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire 
medlemmer. 
 

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes. 
 

 
 
SAK NR. 14/2016 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2016  

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær og daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterte. 

 
Vedtak, enstemmig: Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 

2016 tas til orientering. 
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SAK NR. 15/2016 OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON 
 

Vedtak, enstemmig: Sekretær bes om å supplere liste over forslag til tema med 
innspill som fremkom i møtet. Saken følges opp på neste møte.  
 

 
 
SAK NR. 16/2016 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015    
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 17/2016 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
1. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet 

(Bjørg Hagen, Kristian Lein og Reidun Grefsrud) 
2. K.sak 3/16 (møte 18/2-16): Lovlighetskontroll av kommunestyrets 

vedtak sak 119/15 (sak vedr. endringer i Gjøvik kommunes 
finansreglement)  

3. Skatteoppkreveren i Gjøvik kommune 
 Kontrollrapport 2015 fra Skatteetaten vedr. 

skatteoppkreverfunksjonen for Gjøvik kommune 
 Saksfremlegg fra k.sak 13/16 (møte 18/2-16): Årsrapport 

2015 – Skatteoppkreveren 
 Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren 
 Årsregnskap 2015 – Gjøvik kommune 

4. KS-rapport fra Asplan Viak AS: Kommunal planlegging kan bli 
mer effektiv 

5. Diverse avisartikler 
6. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget 

v/sekretær vedr. byggesak 
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 18/2016 INDUSTRIBYGG AS: ORIENTERING OM 

ANBUDSKONKURRANSER, FORHOLDET TIL 
OFFENTLIGHETSLOVEN OG LOV OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER MM. 

 
Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista. Avisartikler fra den siste uka 
delt ut som grunnlag for diskusjonen i møtet. 
 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget inviterer Industribygg AS inviteres til neste 
møte for å orientere om:  
a) Selskapets vurdering av om offentlighetsloven er 

gjeldende for selskapet. 
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b) Selskapets vurderinger av om lov om offentlige 
anskaffelser er gjeldende for selskapet. 

c) Gjennomførte anbudskonkurranser i Gjøvik Rådhus AS 
(100 % eid av Industibygg AS) i forbindelse med 
rehabilitering av rådhuset. 

d) Status for ny vurdering av selskapets fritak fra 
skatteplikt, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 53/15 (møte 
den 8/10-15). 

e) Status for planlegging/gjennomføring av kunde-
/brukerundersøkelser jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 
53/15 (møte den 8/10-15). 

 
Da dette er første informasjon fra selskapet til 
kontrollutvalget i valgperioden bes det også om en generell 
presentasjon av selskapet. 

 
2. Saken følges opp i ekstra møte i kontrollutvalget fredag 11. 

mars 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gjøvik, 3. mars 2016. 
 
 
________________________  
Roar Løken Lunder  
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gjøvik, 3. mars 2016. 
 

 
 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE  

 
Dato: TORSDAG 14. APRIL 2016  
Tidspunkt: KL. 0845 
Aktuelle saker:  

• Industribygg AS – diverse orienteringer 
• Kostra (utsatt sak fra møte 3/3-16) 
• Videreføring av overordnet analyse av kommunen – 

forvaltningsrevisjon: 
 
Saker til senere møter: 
• Overordnet analyse – selskapskontroll: 

 Presentasjon av fagområdet 
 Presentasjon av kommunens eierskapspolitikk og siste 

eiermelding  
 Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer 

 
 
Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 

• Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig 
helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere 
(begrenset til en problemstilling, jf. ku-sak 06/15) 

 
Møteplan for 2016: 
• Torsdag 21.01.16 kl. 0845 
• Torsdag 03.03.16 kl. 0845 
• Fredag 11.03.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan 
• Torsdag 14.04.16 kl. 0845 
• Torsdag 12.05.16 kl. 0845 
• Torsdag 09.06.16 kl. 0845 
• Torsdag 01.09.16 kl. 0845 
• Torsdag 13.10.16 kl. 0845 
• Torsdag 01.12.16 kl. 0845 
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SAK NR. 20/2016 
 

Gjøvik kommune  
 

 
 
 
 
INDUSTRIBYGG AS: ORIENTERING OM 
ANBUDSKONKURRANSER, FORHOLDET TIL 
OFFENTLIGHETSLOVEN OG LOV OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER MM. 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 11.03.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:   
1. Diverse avisartikler i Oppland Arbeiderblad 27/2 - 2/3-16 
2. Vedtekter for Industribygg AS 
3. Vedr. skattefrihet etter skatteloven (brev fra revisor og 

forhåndsuttalelse fra Gjøvik Likningskontor 17/9-97) 
4. Administrasjonens årsrapport 2014 

 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med utgangspunkt i diverse avisomtale omkring Industribygg AS besluttet kontrollutvalget i sitt 
møte den 3/3-16 å innhente mer informasjon fra selskapet. Med bakgrunn i dette er selskapet 
v/styreleder og daglig leder invitert til å orientere. Følgende «bestilling» er oversendt selskapet, jf. 
kontrollutvalgets vedtak i møte den 3/3-16 (sak 18/16): 
 

Kontrollutvalget inviterer Industribygg AS inviteres til neste møte for å orientere om:  
 

a) Selskapets vurdering av om offentlighetsloven er gjeldende for selskapet. 
b) Selskapets vurderinger av om lov om offentlige anskaffelser er gjeldende for 

selskapet. 
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c) Gjennomførte anbudskonkurranser i Gjøvik Rådhus AS (100 % eid av Industibygg 
AS) i forbindelse med rehabilitering av rådhuset. 

d) Status for ny vurdering av selskapets fritak fra skatteplikt, jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 53/15 (møte den 8/10-15). 

e) Status for planlegging/gjennomføring av kunde-/brukerundersøkelser jf. 
kontrollutvalgets vedtak i sak 53/15 (møte den 8/10-15). 

 
Da dette er første informasjon fra selskapet til kontrollutvalget i valgperioden bes det også 
om en generell presentasjon av selskapet. 

 
 
Kontrollutvalget i forrige valgperiode fikk en orientering fra selskapet v/styreleder og daglig leder i 
sitt møte den 8/10-15. Hensikten den gang var å bli bedre kjent med et stort og viktig selskap for 
Gjøvik kommune og for å bli bedre i stand til å vurdere om det er grunnlag for å foreta nærmere 
undersøkelser av utvalgte områder innenfor selskapet, evt. forhold knyttet til kommunens oppfølging 
og styring (eierstyring). Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken i sitt møte den 8/10-15 (sak 
53/15):  
 

1. Styreleders og daglig leders presentasjon av selskapet tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at selskapet ikke er skattepliktig, jf. uttalelse fra 
Gjøvik Likningskontor fra 1997. Kontrollutvalget støtter selskapets ledelse i at det 
innhentes en fornyet vurdering av skattefritaket fra Skatteetaten. Kontrollutvalget 
ber om å bli orientert om Skatteetatens vurdering når den foreligger. 

 
3. Kontrollutvalget mener det er viktig at selskapet i blant gjennomfører undersøkelser 

av kunde-/brukertilfredshet, og støtter selskapets planer om å gi studenter ved 
Høgskolen i Gjøvik i oppdrag å gjennomføre en slik undersøkelse som en del av en 
studentoppgave. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra kunde-
/brukerundersøkelsen når denne foreligger.   

 
 
 Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 





















SAMARBEIDENDE REVISORER AS 
STATSAUTORISERTE REVISORER 
MEDLEMMER AV NORGES STATSAUTORISERTE 
REVISORERS FORENING 

FORETAKSREGISTERET NO 857 741 862 

Gjøvik Ligningskontor 
N. Torvgt. 
2800 Gjøvik 

DERES REF.: VARREF.: KRlI985030I 15. august 1997 

Vedr. skattefrihet etter skattelovens § 26. 

Det vises til telefonsamtale med Slåtsveen vedr. denne saken. På vegne av selskapet 
fremmes følgende sak: 

Industribygg AS er et 100 % kommunalt eiet selskap med formål å legge forholdene til 
rette for ny industrireisning og øvrig næringsvirksomhet ved oppføring av fast 
eiendom, med det formål å skape varige arbeidsplasser i kommunen. 

Virksomheten har derfor ikke vanlig erverv til formål men er opprettet aven generell 
næringspolitisk karakter. 

Vedtektene i selskapet foreslås justert noe og vil lyde: 

-Selskapets formål er å fremme sysselsettingen i kommunen ved oppføring av 
næringsbygg for framleie og videresalg og hva hermed står i naturlig 
forbindelse. 

Som grunnlag for søknaden om skattefritak vises til skattelovens § 26, samt til vedlagte 
uttalelse fra Skattedirektoratet, gjengitt i Utvalget 1983, side 802. 

Med bakgrunn i dette mener vi at selskapet skal ansees som skattefritt. Det vises for 
øvrig til telefonsamtalen som nevnt ovenfor. 

Ønskes ytterligere opplysninger, ber vi om å bli kontaktet. 

SAr~~RERAS 
~L~J(.{u/;' 

KJE~~ RUDLANG (CL! 

Stat~utorisert Revisor if 
GJØVIK 
Strandgt. 17 
Postboks 398 
2801 Gjøvik 
Telefon 61 17 53 20 
Telefax 61 174450 

GRAN 
Smietorget 
Postboks 79 
2750 Gran 
Telefon 61 33 1688 
Telefax 61 33 16 03 

OSLO 
Bogstadvn. 27B 
0355 Oslo 
Telefon 22 69 00 10 
Telefax 22 69 07 64 

MEDLEM AV 
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GJØVIK LIKNINGSKONTOR 
OG FOLKEREGISTER 
Saksbehandler 
Leif Nydahl 

Vårdato 
17/09/97 

Telefon 
61 17 40 50 

Deres dato 
15/08/97 

Vår referanse 
1997/930267724 
36866/16871/ 
Deres referanse 
KR/19850301 

Samarbeidende Revisorer AS 

Postboks 398 
2801 GJØVIK 

FORHÅNDSUTTALELSE. 

AS INDUSTRIBYGG· 

Skattefrihet etter skattelovens § 26 første ledd bokstav k. ~) 
.,. Det vises til Deres brev av 15.08.97 hvor det opplyses at AS Industribygg 

er et 100 % kommunalt eiet selskap med formål å legge forholdene til 
rette for ny industrireisning og øvrig næringsvirksomhet ved oppføring av 
fast eiendom, med det formål å skape varige arbeidsplasser i kommunen. 

I ovennevnte brever det vist til en uttalelse fra Skattedirektoratet 
inntatt i utvalg 1983 side 802. Uttalelsen gjaldt et industriselskap med 
formål å fremme industrireisning i kommunen gjennom oppføring av indu 
stribygg ror fremleie og salg. Videre ble det lagt til grunn at selskapet 
ble opprettet for å skaffe industri og dermed varige arbeidsplasser til 
kommunen, og at selskapet ikke tok sikte på å drive mep fortjeneste eller 
å dele ut utbytte. Skattedirektoratet kom her til at den virksomhet som 
selskapet drev var av generell næringspolitisk karakt~r, og at den derfor 
ikke kan sies å ha erverv til formål. Selskapets virksomhet ble derfor 
ansett å være fritatt for inntekts- og formueskatt etter skattelovens 
§ 26 første ledd bokstav k. 

Under forutsetning av at § 2 i selskapets vedtekter blir endret slik som 
) den er gjengitt i Deres brev, finner ligningskontoret at den virksomhet 

som går fram av selskapets formålsparagraf, ikke anses å ha erverv til 
formål. Denne virksomheten anses derfor som skattefri etter skattelovens 
§ 26 første ledd bokstav k. 

Når selskapets vedtekter blir endret, ber vi om at en kopi av disse blir 
sendt ligningskontoret. 

Dette er en veiledende forhåndsuttalelse. Endelig vedtaksmyndighet har 
ligningsnemnda. 

~I A!1~ 
Leif Nydahl 
Førstekonsulent 

Postadresse 
Postboks S 
2801 GJØVIK 

Kontoradresse 
Nedre Torvgt. la 

Telefon: 61 174050 
Telefrue 61 17 4047 



 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 61 18 98 18 Foretaksnr.: 930267724 

Rådhuset – 6. etasje Postboks 632 Mobil:    917 04 084 Bankgiro:    2010.05.03817 

Gjøvik 2810 Gjøvik Telefax:  61 17 63 33 e-post. Einar.AmlieKarlsen@Gjovik.kommune.no 
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1. ORGANISASJON 
 
INDUSTRIBYGG AS er heleid kommunalt selskap. Virksomheten er etter vedtektenes § 2:  
 

Selskapets virksomhet er å fremme næringsutvikling ved å oppføre fast eiendom for utleie og 
videresalg og hva hermed står i naturlig forbindelse samt erverve aksjer i selskaper. 

 
Selskapets virksomhet er regulert gjennom aksjeloven, det er allmennyttig og driver etter 
forretningsmessige prinsipper. Selskapet bærer sin egen risiko og finansierer seg hovedsakelig i 
markedet. Selskapets aksjekapital er kr 17 857 000. 
 
Selskapet ble stiftet i 1967. Gjøvik formannskap er generalforsamling. 
 
Styret har siden generalforsamlingen i 2014 bestått av Tor Espen Larsen, leder, Bjørn Iddberg og 
Katrine Hveem Gjørvad. Tor Espen Larsen avløser Eirik Rime, som var knyttet til Industribygg 
som daglig leder og senere styreleder ca. 30 år. Det er avholdt 6 styremøter og 47 saker er 
behandlet. I ordinær generalforsamling ble holdt den 8. april 2014. Styret har fastsatt instruks 
for sitt arbeid og vedtatt etiske retningslinjer for selskapet.  
 
Einar Amlie Karlsen har vært daglig leder fra 1. mai 2007. Edin Tikvesa har ansvar for drift og 
vedlikehold av eiendomsporteføljen. Det er inngått avtale om vaktmestertjenester med Geir 
Nyseth AS. Visma Services Norge AS v/ Øistein Leonardsen er regnskapsfører og Deloitte Gjøvik 
A/S er revisor. Utførende revisor er Asbjørn Kolberg. 

 

2. INDUSTRIBYGGS MÅL OG STRATEGIER 

 
Industribyggs mål og strategier er nedfelt i strategidokument vedtatt 28. august 2012 og 
forelagt formannskapet i generalforsamling den 12. desember 2012. Høsten 2014 ble 
strategidokumentet revidert. Revidert dokumentet vil bli presentert på ordinær 
generalforsamling. Hovedelementene i strategien for Industribygg kan sammenfattes: 

 
Mission (formål): Industribygg skal være en pådriver for nærings- og samfunnsutvikling, 

som utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter som styrker 

Gjøviks posisjon og attraktivitet.  

Visjon Samspill mot nye mål.  

Hovedmål Industribygg skal være et operativt verktøy for å realisere Gjøvik 

kommunes nærings- og samfunnspolitiske mål innenfor felt der 

utvikling og gjennomføring av prosjekter med basis i eiendom er 

sentralt.  

6 delmål / 

strategiområder 

1. Industribygg skal være en effektiv og attraktiv aktør i arbeidet 

med utviklingsprosjekter. 

 2. Industribyggs drift skal ivareta forutsigbarhet og trivsel for 

leietakerne og sikre langsiktig forvaltning av selskapets verdier. 



 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 61 18 98 18 Foretaksnr.: 930267724 

Rådhuset – 6. etasje Postboks 632 Mobil:    917 04 084 Bankgiro:    2010.05.03817 

Gjøvik 2810 Gjøvik Telefax:  61 17 63 33 e-post. Einar.AmlieKarlsen@Gjovik.kommune.no 

 

3 

 

 3. Organisasjonens kompetanse skal til enhver tid reflektere 

selskapets utfordringer. 

 4. Industribygg vektlegger tydelighet i kommunikasjonen med eier, 

leietakere, samarbeidspartnere og omgivelsene. 

 5. Soliditet er en bærebjelke i for å sikre økonomisk uavhengighet 

og handlefrihet. 

 6. Industribygg skal ha et etisk reflektert forhold til kvalitet i drift og 

prosjekter. 

Hvilke handlinger som skal iverksettes for å nå de ulike målene er nærmere omtalt i 

strategidokumentet. 

 

3. STATUS OG UTSIKTER 2013 – 16 
 

Nøkkeltall 2013: 

BYGNINGSAREAL Ca 37 300 

BYGG UNDER OPPFØRING Første byggetrinn av nybygg for Gjøvikregionen 
International School 

ANTALL LEIEFORHOLD 
 

24 

ØKONOMISKE NØKKELTALL 2014 (regnskap) 2015 (budsjett) 

- Inntekter 36 102 000 38 223 000 

- Driftsutgifter *) 15 406 000 17 802 000 

- Årsresultat 10 322 000 10 730 000 

- Bygninger og tomter 310 000 000 325 000 000 

- Egenkapital**) 96 400 000 107 000 000 

- Langsiktig gjeld 237 000 000 250 000 000 

 

*) Inkl. finansutgifter  

**) Årsresultatet er tillagt egenkapitalen  

 
Industribygg har 100 % av aksjene i Gjøvik Rådhus AS. Selskapets eiendom er på ca 13 300 m2 
og hadde i 2014 en omsetning på ca 10,3 mill kr. og et årsresultat på kr 9 591 000 inkl. gevinst 
etter salg av verdipapirer. Industribygg eier 63 % av aksjene i utviklingsselskapet 
Farverikvartalet AS. I Industribyggs eiendeler inngår to tomter på Campus Gjøvik, 
Teknologivegen 26 og Kallerudbakken 7. Studievegen 16 har en uutnyttet byggemulighet på 
ca 3 000 m2.  
 
Industribyggs resultat i 2014 ga en avkastning på egenkapitalen på 12 %.  

Den økonomiske risikoen i selskapet er moderat, sett på bakgrunn av at 

 Vi har solide, langsiktige leietakere 
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 Renterisikoen er lav p g a høy andel fastrente eller rentebytteavtaler. 

Rentekonsekvensene av flytende lån går i stor grad på leietaker (Evry). 

Viktige usikkerheter å følge nøye er 

 Utviklingen i bankenes marginer. De er 5 - 10-doblet etter 2008, men viser for tiden en 

nedadgående tendens.  

 Lav inflasjon gir liten drahjelp til verdiøkning i leieforholdene.  

 

4. ØKONOMI  
 

Årets overskudd er på kr. 10 322 113 mot budsjettert kr 9 023 000. De viktigste bidragene til 

resultatet er  

 Lavere renteutgifter enn budsjettert.  

 Høyere renteinntekter enn budsjettert.  

 Lavere lønnskostnader på grunn av senere ansettelse enn planlagt 

 Bedre inndekning av driftsutgifter enn tidligere 

 

4.1 Inntekter 

 
Industribyggs inntekter består i for det alt vesentlige av leieinntekter. Leietakere er for det 

meste langsiktige, solide og gode betalere. Tap på husleie er utbetydelig.  

Oppnådde leieinntekter i 2014 var 36,1 mill kr mot budsjettert 36,2 mill kr.  

 
4.2 Likviditet 

 
Likviditeten er styrket gjennom 2014. Flere forhold drar i samme retning, bl. a. lav låneandel på 

de eldre byggene, margin på nye prosjekter, avdragsfrihet de første to årene på nye lån og lav 

rente.  

Den høye aktiviteten og de mange, og dels store prosjektene selskapet er engasjert i, vil kreve 

ekstra fokus på likviditet og evne egenfinansiering i tiden som kommer. Kredittinstitusjonene 

forventer en egenfinansiering på 15 – 20 % i nye prosjekter.  

 
4.3 Renter 

 
Industribygg har høy andel fastrentelån eller fastrente sikret gjennom rentebytteavtaler. Dette 

innebærer lav risiko i forhold til renteutviklingen. Den kraftige veksten i bankenes rentemargin 

det siste året gjør at fordelen ved rentesikringen blir litt mindre åpenbar. I tillegg medfører den 

uvanlig lave renta de siste årene at prisen på tidligere rentesikringer blir høy, selv om våre 

fastrentelån i seg selv har en relativt lav rente målt mot historiske nivåer.  
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Med «all time low» 3 mnd NIBOR og forventning om lav rente på lang sikt, er nå prisene på faste 

renter på 3, 5 og 10 år uvanlig lave. Rentebinding framstår derfor som gunstig, til tross for at 

andelen lån med bundet rente isolert sett er høyere enn en normalt ville ønsket.  

Industribygg har pt ingen plasseringer i fonds eller aksjer. Typiske nivå på rentemargin i forhold 

til 3 mnd NIBOR 1,6 – 1,8 %.  

 
4.4 Finansiering 

 
Industribygg er orientert mot et spekter at finansieringsmuligheter bestående av bankene lokalt i 

distriktet, livselskaper og Innovasjon Norge. Anskaffelse av finansiering skjer normalt ved 

konkurranse med forhandlinger.  

Responsen på forespørslene om lån reflekterer at Industribygg oppfattes som et attraktivt, solid 

selskap, som tilbyr høy sikkerhet for finansiørenes plasseringer.  

 

5. UTLEIE 
 

5.1 Status 

 
Alle Industribyggs lokaler er leid ut. Dialogen med leietakerne er god. Ca. 52 % av leiearealene er 

leid ut til private, 30 % til statlige og 18 % til kommunale virksomheter. Leiearealene er fordelt 

på 30 leieforhold og 14 forskjellige leietakere.  

 
5.2 Endringer i leieforholdene 

 
Nybygget for EAB Engineering ble tatt i bruk pr 1.3.2014. Bygget er på ca 3 700 m2.  

 

Studievegen 16 – EAB Engineering 
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Leiekontrakten med Gjøvik Læringssenter ble fornyet for en ny periode på 10 år med virkning fra 

1.1.2014.  

Special Olympics er slått konkurs. Leiearealet (ca. 17 m2) er stilt til disposisjon for vaktmesteren. 

5.3 Interessenter 

 
Industribygg leverte tilbud på nybygg for Høgskolen i Gjøvik i konkurranse med Statsbygg 1. juni 

2014. Høgskolen valgte Statsbyggs tilbud, men ønsker bygget oppført etter prinsippene i 

Industribyggs tilbud og plassert på Industribyggs tomt. Det har vært dialog med Statsbygg om 

tomten.  

 

Nybygg tilbudt Høgskolen i Gjøvik. 

Styret besluttet rett før jul å gi tilbud til Stiftelsen Gjøvikregionen International School om 

bygging av et modulbygg på campus. Leiekontrakt er inngått, og anbudskonkurranse pågår med 

innleveringsfrist 18. mars. Målsetningen er at bygget skal tas i bruk fra skoleårets start 2015.  

 

Gjøvikregion International School – Campus Gjøvik. 
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Industribygg er p.t. involvert i flere prosesser som kan lede til nye prosjekter. Dette er til dels 

store prosjekter med knyttet til næringsetableringer og offentlige behov. Noen av prosjektene er 

direkte knyttet til kommunens nye offensiv innen næringsutvikling.  

Samlet verdiskapning i prosjektene Industribygg er involvert i er i størrelsesorden 1,5 mrd. kr.  

 

6. OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN 2012 - 2015 
 

6.1 Utvikling 

 
Industribyggs rolle er spesielt knyttet til prosesser og prosjekter som involverer eiendom. I tillegg 

har selskapet et særlig oppdrag fra kommunen når det gjelder utvikling av Campus Gjøvik. Dette 

har igjen ledet til en aktiv rolle i prosjekter som ikke er direkte eiendomsrelaterte, slik som 

Studiebyen Gjøvik og Campus Gjøvik Sience Network (CGSN). Industribygg er i tillegg leverandør 

til Gjøvik kommune i større utviklingsprosjekter, slik som Hovdetoppen, Huntonstranda og ny 

avkjøring til sentrum fra riksveg 4 ved Mustadhagen / Hunton.  

Samarbeidet med HiG er nært, vidt og går kontinuerlig. De sentrale utfordringene nå er bedre 

bussbetjening og trafikk-/parkering. Dette er tema der kommunen selv har viktig rolle og der 

Industribygg i første rekke kan være en medspiller i prosessene. Som ledd i studiebyprosjektet 

etableres et kontaktorgan på toppledernivå mellom HiG, kommunen og andre sentrale aktører. 

Industribygg er ikke representert i organet. Organet vil kunne bidra til å forsterke fokus på en del 

viktige utviklingsoppgaver på og omkring campus.   

Etableringen av Gjøvikregionen International School har blitt meget godt mottatt blant de 

etablerte aktørene på campus. Prosjektet lite, men krevende, spesielt m h t framdrift. Rask 

mobilisering av prosjektteam med medarbeidere som kjenner hverandre er en viktig 

forutsetning for å kunne påta seg slike oppdrag.  

Fusjonen mellom HiG og NTNU gir store muligheter for videre utvikling. Prosessen er i tidlig fase. 

Mål, strategier og prosess er ikke fastlagt. Det er imidlertid viktig å være koblet på prosessen og 

være beredt til å medvirke til at Gjøvik får ut best mulig effekt av fusjonen.  

CGSN ble etablert i juni 2014, med Høgskolen i Gjøvik, Fagskolen Innlandet, NCE Raufoss, Eidsiva 

Vekst, Mustad Næringspark, Gjøvikregionen Regionråd, EAB Engineering, EG Retail, Sparebanken 

Hedmark og Industribygg som stiftere. I det første halve driftsåret er det nedlagt et stort arbeid i 

å posisjonere nettverket i innovasjonssystemet i regionen. Det er videre identifisert en rekke 

prosjekter og forretningsideer som i oppstart- eller utviklingsfase. Det er etablert et bredt 

samarbeid med de ulike avdelingene ved HiG og god forankring til toppledelsen. Det første 

konkrete forretningsideene er nå under evaluering. En ambisjon er at CGSN skal være nært 

knyttet opp mot CCIS og dets partnere, med tanke på kanalisering av utviklingsmuligheter til 

regionen. Nettverket er initiert av Industribygg og Mustad Næringspark.  

 

6.2 Drift 
Industribygg har etablert rullerende 5-års planer og årshjul for drift, vedlikehold og 

reinvesteringer. 2013 og 2014 er brukt til systematisk kartlegging av eiendomsmassens tilstand 
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og vedlikeholdsbehov. Den økonomiske rammen for vedlikehold er årlig ca. 1,5 mill. kr og 

behovet for reinvesteringer er ca. 20 mill. kr i perioden 2015 – 2019.  

 

Store auditorium i Kallerudbygg II (Statped) under renovering.  

 
De største reinvesteringene knytter seg til oppgradering av fasader på Kallerudbygg IV – VI (HiG), 

fornyelse av ventilasjon i de samme byggene, renovering av auditorier i Kallerudbygg II (Statped), 

omtekking av hovedtaket på Brenneriet m.m. Det er lagt program for bl.a. suksessiv utskifting av 

lysarmaturer og varmekilder.  

Det er lagt ned et betydelig arbeid i å sikre ivaretakelse av personsikkerhet i bygningsmassen. 

Anmerkninger ved kontroll utbedres raskt og systematisk. For flere av eiendommene har 

tilsynsmyndigheten overført byggene til egenkontroll.  

Industribygg yter aktiv støtte overfor leietakerne i f t deres ansvar for egenkontroll, og følger 

opp at egenkontroll blir gjennomført.  

6.3 Organisasjon 

 
Gjennom vedtektsfesting av formannskapet som generalforsamling er kommunens eierskap til 

selskapet mer tydelig. Som en oppfølging etter generalforsamlingen i 2014 vil det bli foreslått å 

opprette valgkomité for Industribygg med tilhørende retningslinjer.  

Industribygg har siden oktober hatt en midlertidig stilling for å sikre kapasitet til en del oppgaver 

som tidligere ikke er prioritert, bl. a. innen kommunikasjonsfeltet. Stillingen skal utlyses i 1. 
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halvår 2015. Det legges opp til å styrke bemanningen med ytterligere en medarbeider, primært 

med kompetanse innen prosjektutvikling og byggherrerollen.  

 

6.4 Kommunikasjon 

 
Gjennomføring av vedtektsendring styrker kommunikasjonen med eier.  

Styrets strategidokument er plattformen for kommunikasjon med eier som styrets strategivalg.  

Høsten 2014 kom Industribygg med ny presentasjon på nettet, www.industribygg.com . 

Nettstedet skal først og fremst gi kontakt- og basisinformasjon om selskapet, samt tjene til 

profilering. Industribygg er i utgangspunkt ikke et normalt markedsorientert selskap, men skal 

framstå som det redskapet for Gjøvik kommune som det er.  

 

 

6.5 Solditet  

 
Styrking av likviditeten gjennom de siste årene gir en forsterket buffer til å tåle tap. De viktigste 

bidragene til soliditet ligger imidlertid i selskapets solide leietakerportefølje, solid langsiktig 

finansiering og lav renterisiko. Dette er gjør Industribygg til et selskap som er trygt å finansiere.  

Avkastningen på EK i 2014 er om lag som målet.  

Industribygg har ikke plasseringer i aksjer eller fonds etc. Vår likviditet skal være tilgjengelig til 

investering i prosjekter, og andre sidehensyn skal ikke være styrende for selskapets 

disposisjoner. Eventuelle plasseringer skal ha lav risiko. Likviditeten er tilfredsstillende.  

http://www.industribygg.com/
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Industribyggs investeringskapasitet er godt utnyttet, og begrenses i noen grad av tilgjengelig 

likvid egenkapital.  

Styrkingen av selskapet med tilførsel av tomter har vært vellykket og verdifull ved at tomtene 

inngår i de for tiden mest aktuelle prosjektene for selskapet. 

Industribygg har ingen betalingsanmerkninger.  

 

6.6 Kvalitet 

 
Ansettelse av ingeniør med arbeidsområde drift og vedlikehold har gitt et betydelig løft i kvalitet 

og langsiktig forvaltning av Industribyggs investeringer. Ny leverandør av vaktmestertjenester 

har i tillegg tilført kvalitet i gjennomføringsleddet. Kommunikasjonen med leietakerne er god og 

ansvarsfordelingen mellom Industribygg som eier og leietakerne er klar.  

Industribyggs oppdragsportefølje er omfattende og kapasitetsutnyttelsen er høy. Dette 

medfører i noen grad risiko for feil og kvalitetsbrister. Styrking av mannskapet er en sentral 

strategi for å motvirke dette.  

 

7. VEDLIKEHOLD OG LØPENDE DRIFT 
 

Fordeling av vedlikeholds- og driftsansvar mellom leietakere og Industribygg er nedfelt i leie 

kontraktene. Ansvarsfordelingen er klart kommunisert og praktiseres uten vesentlige problemer. 

Det er etablert årshjul for styring av løpende driftsoppgaver. SD-anlegg benyttes daglig til 

oppfølging og optimalisering av drift. Eldre SD-anlegg på campus er under utskifting og erstattes 

med nye på felles plattform for hele porteføljen.  

Vedlikeholdstilstanden på bygningsmassen er generelt tilfredsstilende, men alderen på deler 

viser at det vil komme en del tyngre bygningsmessig vedlikehold kommende 5 – 10 årsperiode. 

Restlevetida på tekniske installasjoner i selskapets bygg fra 1990-tallet anslås til 5 – 10 år.  

Det er etter åpen anbudskonkurranse inngått vaktmesteravtale med SSG Norge AS i samarbeid 

med Geir Nyseth AS. Avtalen er senere overdratt til Geri Nyseth AS. 

 

8. INDUSTRIBYGGS PROSJEKTER  
 

Industribyggs største prosjekt i 2014 var sluttføring av Studievegen 16. Bygget ble levert til 

leietaker til avtalt tid og med god margin i forhold til budsjett.  

Med tanke på gjennomføring i 2015 er det utarbeidet planer for flere rehabiliteringsprosjekter 

og ombygginger initiert av leietakerne. Dette gjelder bl.a.: 

 Ominnredning av 1. etasje i Brenneriet med felles resepsjon og butikk for Vitensenteret, 

Gjøvik Glassverk og Mjøsmuseet.  

 Utvidelse av leiearealet for Gjøvik Læringssenter. 
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 Oppgradering av auditoriene i Statsped leieareal i Kallerudbygg II.  

 Simuleringssenter for avdeling Helse, omsorg og sykepleie ved HiG. 

 Anretningskjøkken og oppholdsareal i tilknytning til Auditorium Eureka, HiG. 

 Fasadeoppgradering for bygg leid av HiG.  

Industribygg er videre involvert i flere utviklingsprosesser som kan lede til behov for nybygg, 

både næringsbygg og bygg for offentlige formål.  

Ved siden av de mindre prosjektene nevnt over, pågår det konkret arbeid med to større 

prosjekter:  

 
8.1 Overtakelse av Gjøvik Rådhus AS 

 
Selskapet ble overtatt pr 1. juli 2013. I hht vedtektene er Industribyggs styre selskapets 

generalforsamling.  

Industribygg i første halvår 2014 utarbeidet en strategi for rehabilitering av bygget. På grunnlag 

av dokumentet er det rettet en del spørsmål til Gjøvik kommune, som leietaker, m h p avklaring 

av rammene for prosjektet. Dette gjelder bl.a. disponering av 1. og 7. etasje, energikonsept for 

bygget, utflytting av virksomhet m.m. Det vil samme med strategidokumentet danne grunnlag 

for avklaring av ombyggingens rammer. I denne forbindelse er det en del valg som kommunen 

som leietaker må ta stilling til. Dette forutsettes å skje innen sommerferien. 

Programmeringen av bygget forsettes å komme i gang i 3. kvartal og byggearbeidene ett år 

senere. Bygget beregnes å stå ferdig rehabilitert i 2018.  

Som et ledd i forberedelsene gjøres en vurdering av å tømme bygget helt under ombyggingen i 

forhold til å gjennomføre rehabiliteringen etasjevis, med brukere i bygget. 

8.2 Gjøvikregionen International School 
 

Bygget er på ca. 750 m2 og er 1. byggetrinn av totalt ca. 1500 m2. Bygget er prosjektert som et 

modulbygg. Dette valget er gjort for å muliggjøre levering av bygget til skolestart høsten 2015.  

Bygget skal være et permanent og vil designmessig framstå uten preg av byggemåten.  

Plasseringen på campus er i samsvar med skolens egen førsteprioritet.  

Byggetrinn 2 ventes å komme etter at skolen har vært i drift 2 – 3 år.  

 

9. SAMARBEIDSPROSJEKTER  
 

9.1 Farverikvartalet 

 
Reguleringsplanen er til behandling i kommunen. Ved offentlig ettersyn kom det trusler om 

innsigelse fra fylkeskommunen, NVE og fylkesmannen. Disse er nå trukket, med unntak for NVE. 



 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 61 18 98 18 Foretaksnr.: 930267724 

Rådhuset – 6. etasje Postboks 632 Mobil:    917 04 084 Bankgiro:    2010.05.03817 

Gjøvik 2810 Gjøvik Telefax:  61 17 63 33 e-post. Einar.AmlieKarlsen@Gjovik.kommune.no 

 

12 

 

Også NVE har signalisert at den trekkes, men dokumentasjon mangler. Det er fortsatt usikkert 

når planen kan fremmes til sluttbehandling i kommunen.   

Farverikvartalet AS har nå et akkumulert tap på ca. 2,5 mill. kr.  

De viktigste forstående aktivitetene i selskapet blir nå å forberede salg bl a ved å sørge for at 

selskapet får tilført eiendommene, markedsføring og gjennomføring av salg. Fravær av avklaring 

vedr. ny innkjøring til Gjøvik sentrum er uheldig for prosjektet. Prosessen m h p dette har 

utviklet seg fint, men er tidkrevende.  

Nøkkelopplysninger om prosjektet:  

Parter 

 

Industribygg (63,1 %), Gjøvik Eiendomsselskap (21,9 %), Felleskjøpet 

AGRI (15 %) 

Tomt 7 da  

Regulering Kombinert formål – Parkering, forretning, bolig, kultur. Regulerings 

påregnes ferdig sommeren 2013.  

Kapasiteter (ca) Parkering – Inntil 700 plasser 

Forretning – Inntil 14 000 m2  

Bolig – Inntil 10 000 m2 

Kultur – Inntil 5 000 m2 

Status Forberedende arbeider til for salgsprosessen under oppstart vår 2013.  

 

 

 
Gjøvik, 10. mars 2015 

 
 

Einar Amlie Karlsen 
Daglig leder 
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SAK NR. 21/2016 
 

Gjøvik kommune  
 

 
 
 
KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING): 
ORIENTERING OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.01.16 (utsatt) 

03.03.16 (utsatt) 
11.03.16 

Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Presentasjon av saken overfor kontrollutvalget (lysark) 
 

Vedlegg 1 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Informasjon om KOSTRA-systemet og hovedtrekkene i kommunens bruk av 
tallmaterialet tas til orientering. 
 

2. Det tas til orientering at det er planlagt et samarbeid i Gjøvikregionen om å 
engasjere ekstern bistand til å gjennomføre en kostraanalyse av de fem 
kommunene. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om rapporten fra analysen når 
den foreligger.  

 
3. Kommunens eget kostra-hefte for 2016 (basert på 2015-tall) bes lagt frem for 

kontrollutvalget. Rådmannen inviteres til å presentere saken for kontrollutvalget. 
 

4. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en kostra-analyse basert på 2015-
tallene når disse foreligger (foreløpige tall 15/3-16). Formålet med analysen er å gi 
innspill til kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse av kommunen, og få 
frem områder det kan ha interesse å belyse nærmere gjennom forundersøkelser.  
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Bakgrunnen for saken er at KOSTRA er en viktig kilde til informasjon i kontrollutvalgets arbeid med 
overordnet analyse av kommunen, jf. kommunens oppgave med å lage en plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Saken var opprinnelig satt opp til behandling i tidligere møter, der det var tenkt at kommunens 
revisor/Innlandet Revisjon IKS skulle presentere saken. Det er avtalt med revisjonen at 
utvalgssekretær tar en forenklet gjennomgang i dette møtet, og at det vurderes om det skal bestilles 
en mer grundig gjennomgang av kostra fra Innlandet Revisjon IKS til presentasjon for 
kontrollutvalget senere i 2016.  
 
Sekretær er kjent med at det er planlagt et samarbeid i Gjøvikregionen om å engasjere ekstern bistand 
til å gjennomføre en kostraanalyse av de fem kommunene. Dette er et arbeid som er interessant for 
kontrollutvalget, og utvalget bør bli orientert om rapporten fra analysen når den foreligger.  
 
Videre lager Gjøvik kommune et eget kostra-hefte hvert år som legges frem for politikerne. Da 
kostratall også er interessant for kontrollutvalget å fordype seg i, foreslås at kostra-heftet også legges 
frem for kontrollutvalget. Heftet er et fint utgangspunkt for samtale med rådmannen, og det foreslås 
derfor at rådmannen presenterer heftet for kontrollutvalget.  
 
Parallelt med dette foreslår sekretær at utvalget ber Innlandet Revisjon IKS om bistand til 
gjennomføre en egen analyse basert på 2015-tallene, så snart disse foreligger. Denne analysen vil bli 
gjort basert på foreløpige kostratall som frigis 15/3-16. Endelige tall foreligger den 15/6-16. 
 
Sekretær vil gi en kort presentasjon av kostra-systemet i møtet. Presentasjonen som er tenkt benyttet 
følger vedlagt saken. 
 
 
Kort om KOSTRA: 

Nedenfor følger en kort informasjon om hovedtrekkene i KOSTRA-systemet: 
 

KOSTRA er en forkortelse for KOmmuneSTatRApportering og omfatter altså rapporteringen 
fra kommunene til Staten.  KOSTRA inneholder tjenestedata og økonomidata for alle 
kommunens fagområder og er en omfattende kilde til kunnskap om kommunenes 
virksomhet. Kommunal og regionaldepartementet beskriver det som "et nasjonalt 
informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet." 
 
KOSTRA-dataene brukes i mange sammenhenger og data som inneholder feil kan føre til feil 
konklusjoner i analyser, tildelinger osv.   

Det er Kommunal og regionaldepartementet (KRD), som har ansvaret for KOSTRA.   
 
KOSTRA inneholder tjenestedata og økonomidata for alle kommunens fagområder, og er en 
omfattende kilde til kunnskap om kommunenes virksomhet. KRD beskriver det som "et 
nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet". 
 
Fylkesmannen skal veilede kommunene både når det gjelder innrapportering og bruk av 

http://www.fylkesmannen.no/68059.link
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KOSTRA-data. Fylkesmannen ønsker også å stimulere kommunene til å kvalitetssikre sine 
data. KOSTRA-dataene brukes i mange sammenhenger, og data som inneholder feil kan føre 
til feil konklusjoner i analyser og lignende.  
 
Kommunene rapporterer inn KOSTRA-data ved utfylling av skjemaer på nett eller ved 
uttrekk fra fagsystemer. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som tar i mot rapporteringen, og 
SSB publiserer også KOSTRA-data slik at man kan hente dem ut via internett 
(www.ssb.no/kostra/). 
 
KOSTRA-dataene rapporteres inn årlig, og hovedfrist for kommunenes rapportering er 15. 
februar. KOSTRA-dataene publiseres i to omganger, og første publisering er 15. mars. 
Deretter har kommunene frist på seg til 15. april med å rapportere inn det som mangler eller å 
rette feil i innrapporterte data. Endelig publisering hos SSB skjer så 15. juni.  
 
KOSTRA-dataene er bearbeidet ved at det er gjort nøkkeltallsberegninger som viser blant 
annet dekningsgrader, kommunens prioiritering og produktivitet. I tillegg er det laget 
kvalitetsindikatorer for de ulike fagområdene. KOSTRA utvikles stadig ved at nye områder / 
nye data tas inn, og ved at det lages nye nøkkeltall og gjøres endringer i tabeller.  

KOSTRA-dataene presenteres i ferdige nøkkeltallsoversikter og som rene grunnlagsdata. 
Dataene prenteres på 3 nivåer.  

Nivå 1: Utvalgte nøkkeltall (en tabell med utvalgte nøkkeltall fra alle fagområder) 
Nivå 2: Detaljerte nøkkeltall (tabeller med nøkkeltall for hvert fagområde) 
Nivå 3: Grunnlagsdata (i statistikkbanken der man selv velger hvilke data man ønsker)  

Fra KOSTRA kan man altså hente ut masse informasjon i ferdiglagde oversikter, eller man 
kan kombinere data for å belyse forhold man selv ønsker.  

http://www.fylkesmannen.no/40502.link
http://www.fylkesmannen.no/36764.link
http://www.fylkesmannen.no/70234.link
http://www.fylkesmannen.no/17407.link
http://www.fylkesmannen.no/70235.link


Om KOSTRA og  
kommunens bruk av kostra 

Kontrollutvalget i Gjøvik,  
11. Mars 2016 



Hva skal vi med KOSTRA i 
forvaltningsrevisjon? 

• Overordnet analyse/foranalyser: Grunnlag for 
vurdering av risiko og vesentlighet. 

• Problemløsning – forsøke å finne ut hvorfor 
det er avvik eller en spesiell utvikling. 

• Som informasjonskilde for å beskrive status 
eller utvikling. 

• Analysere behovsdekning eller produktivitet 
>Kostratall gir først og fremst grunnlag for å 
stille (flere) spørsmål. 

 



Hovedmål med KOSTRA 
• Få fram relevant, pålitelig og 

sammenlignbar styringsinformasjon om 
kommunens prioriteringer, produktivitet og 
dekningsgrader. 

• Samordne og effektivisere rutinene og 
løsningene for datautveksling og 
forvaltning slik at myndighetene sikres 
rask datatilgang til minimale ressurser.  

• Obligatorisk fra og med 2001. 





Nøkkeltall som styringsinformasjon 
• Sammenheng mellom ressursbruk, behov 

og tjenesteproduksjon. 
 
• KOSTRA gir nøkkeltall /indikatorer om: 
oPrioriteringer 
oProduktivitet 
oDekningsgrader 
oog i tillegg andre utdypende nøkkeltall, 

eks når det gjelder kvalitet. 



Styringsinformasjon KOSTRA 

Ressursbruk 
Årsverk 
Driftsutgifter/-inntekter 
Realkapital 

Tjeneste-
produksjon 
Brukere 
Tenesteomfang 

Målgrupper 
Befolkningsmengde 
Befolknings-
sammensetning 

 Produktivitet 

Deknings-
grader/ 
bruksrater 

Prioritering 



Er nøkkeltallene sammenliknbare ? 
 

• Vi klarer ikke skille mellom produktivitet og kvalitet. (er 
høy bemanning pr barn uttrykk for høy kvalitet eller lav 
produktivitet eller skyldes det struktur?) 

• Vi må sammenlikne kommuner som er mest mulig «like» 
(samme inntektsnivå, samme innbyggertall, samme 
«utgiftsbehov») 

• Det er laget egne sammenlikningsgrupper i KOSTRA 
bestående av kommuner som «likner på hverandre». 

• Ulik organisering av kommunene kan ha betydning.  
• «Telletidspunkt» kan ha betydning, f.eks når tall for 

utgiftene gjelder hele året, mens antall brukere gjelder på 
et gitt tidspunkt (Tall for «utgift pr bruker» kan bli 
misvisende.)  

• Ulik oppfatning eller praksis når det gjelder 
innrapportering av tall kan medføre variasjon i nøkkeltall.  
 
 
 

 



Omfang og kvalitet på tjenestene 

Dekningsgrader i KOSTRA kan si noe om: 
• Brukerne får riktige typer tjenester. 
• Brukerne får riktig tjenestemengde  
Kvalitetsindikatorer i KOSTRA kan si noe om: 
• Tjenestenes innhold («teknisk» kvalitet) 
Brukerundersøkelser – ikke i KOSTRA – kan si 
noe om 
• Service – hvordan tjenestene leveres brukeren 
• Opplevd kvalitet. 
 
 



Eksempler på indikatorer  
for kvalitet i KOSTRA 

• Andel av årsverk/personell med 
fagutdanning/høyere utdanning/godkjent 
utdanning. 

• Lekeareal pr barn 
• Andel enerom på institusjon 
• Skolepoeng 
• Gruppestørrelse i skolen, Årsverk pr barn 
 



Informasjon om kommunene fra «andre» 
med blant annet KOSTRA som kilde 

 
o Institutt for folkehelse - 

Folkehelsebarometeret 
oUtdanningsdirektoratet – Skoleporten.no.  

Utdanningsstatistikk og elevundersøkelser. 
o Teknisk Beregningsutvalg kommunesektoren 

– produksjonsindeksen  
o Fylkesmannens kommunebilder – blant annet 

Kostra, egne tilsyn mv 
o Kommunal rapport – Kommunebarometeret 
 



KOMMUNEBAROMETERET 2014 



Nøkkeltallshefte Gjøvik kommune 
• Rådmannen legger i august hvert år fram et 

Nøkkeltallshefte.  
• Heftet inneholder befolkningsstatistikk, 

befolkningsprognoser, folkehelseprofil med 
kommunetall presentert i et eget 
folkehelsebarometer, resultater fra aktuelle 
befolknings- og brukerundersøkelser, samt en 
presentasjon og analyse av utvalgte KOSTRA-tall 
for de ulike kommunale tjenesteområder: (Det gis 
også henvisning til andre kilder for statistikk.) 

 

 
 

 
 



 

 
SAK NR. 22/2016 
 

Gjøvik kommune  
 

 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 11.03.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
   
Saksdokumenter:   

 
 

1. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget 
v/sekretær vedr. byggesak 
 

2. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget 
v/utvalgsleder 

 
3. Rammeavtale for sekretær for kontrollutvalget: Melding fra felles 

innkjøpsenhet i Gjøvikregionen til samarbeidsrådet for innkjøp i 
Gjøvikregionen og innkjøpsleder i Hadelandsregionen. 

 
4. Artikkel «Datatilsynet øker bruken av gebyrer for å sørge for at 

personopplysningsloven følges» 
 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 

 
 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
 
Vedlegg 1  
 
 
 
Vedlegg 2  
 
 
Muntlig orientering 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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