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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00086-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2017 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport med Årsberetning 2017 - Enebakk kommune 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kommunes årsrapport med årsberetning 2017 ligger vedlagt. 

Fakta i saken: 
Befolkningsutvikling  
Fra 1.1.2017 til 1.1.2018 økte kommunens befolkning med 18 personer. 
I kommuneplanen er det lagt til grunn en ønsket befolkningsvekst på 1,5 %. 

Internkontroll  
Gjennom vårt elektroniske kvalitetssystem Kvalitetslosen (Compilo) jobber Enebakk 
kommune kontinuerlig med kvalitet innenfor alle kommunens tjenesteområder. Her 
finnes blant annet styringsdokumenter, prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. 
Dokumentene i kvalitetssystemet dekker det daglige behovet for tilgang til blant 
annet tjenesteprosedyrer, rutiner og reglementer. Det er etablert superbrukere for 
hver avdeling og det avholdes superbrukermøter hvor det er fokus på rutiner, 
funksjonalitet og informasjon til enhetene/ansatte. Utviklingen i registrering av avvik 
fra 2015:  

2015: Innmeldt totalt 433 avvik. Av disse ble 392 lukket i 2015. Ingen registrerte varslingssaker 
2016: Innmeldt totalt 503 avvik. Av disse ble 500 lukket i 2016. Ingen registrerte varslingssaker 
2017: Innmeldt totalt 674 avvik. Av disse ble 662 lukket i 2017. Ingen registrerte varslingssaker 

Økningen av avvik fra 2015 til 2017 skyldes at Enebakk kommune har blitt mer 
bevisst på avviksrapportering de siste årene. Et økt fokus rundt avviksrapportering og 
internkontroll er svært positiv og er med på å sikre at arbeidsoppgavene i kommunen 
blir utført i henhold til ønsket nivå, metode, standard og kvalitet.  

Innkjøp  
Enebakk kommune har totalt 168 aktive rammeavtaler, av disse er 44 lokale som kun 
gjelder for Enebakk mens 124 er interkommunale gjennom felles innkjøpssamarbeid 
(NRI). 
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Kompetanse 
Enebakk kommune har som mål å ha 1 lærling pr 1000 innbygger i henhold til 
nasjonale føringer. Kommunestyret vedtok i 2016 å øke antall lærlinger til 20 innen 
2020. Pr. 31.12.2017 var det 13 lærlinger i Enebakk kommune, fordelt på 11 
lærlinger og 2 lærekandidater. 
 
Sykefravær 
Målet for 2017 var å redusere fraværet til 7,5 %. Resultatet for 2017 viser et fravær 
på 7,8 %. 
 
Beredskap  
Kommunen deltok i januar i en stor beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus. Dette var lærerikt og vi fikk anledning til å kartlegge styrer og svakheter 
i organisasjonen. I tillegg har kommunen hatt 3 skrivebords-øvelser med forskjellige 
temaer.  
Det er etablert et nært samarbeid med Follo-kommunene og målsettingen er å møtes 
6 ganger i året. Det er også blitt avholdt 2 møter med politiet i regi av politiet.  
Høsten 2017 hadde vi tilsyn med kommunal beredskapsplikt, av fylkesmannen. 
Fylkesmannens hovedinntrykk etter tilsynet var at Enebakk kommune jobber godt 
med samfunnssikkerhet og beredskap, men at det ikke dokumenteres i tilstrekkelig 
grad. Dette medførte 2 avvik og 1 bemerkning.  
Kommunen jobber målrettet med å revidere beredskapsplanen og har satt i gang en 
større prosess med å utarbeide en ny beredskapsplan. Målet er å ha denne klar i 
løpet av 2018. 
 
Sekretariatets vurdering 
Under «Politisk virksomhet» savner sekretariatet en samlet oversikt over status for 
politiske vedtak i politiske organ i Enebakk kommune i 2017.  
 

Status for saken kan som hovedregel variere mellom for eksempel følgende 
kategorier: 1) effektuert, 2) videresendt til annet politisk utvalg (formannskap eller 
kommunestyre), 3) offentlig ettersyn, 4) tilbakesendt til rådmann, 5) utsatt, 6) ny 
behandling eller 7) under oppfølging. 

 
Nedenfor følger en oversikt over sentrale politiske utvalg i kommunen med tilhørende 
møte- og saksstatistikk for årene 2016 og 2017. 

 

2017 2016 

Utvalg 
Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Kommunestyret 9 123 10 133 

Formannskapet 10 85 12 94 

Administrasjonsutvalget 3 10 3 10 

Arbeidsmiljøutvalget 5 24 6 33 

Utvalg for helse og omsorg 7 35 7 33 

Utvalg for kultur, oppvekst og skole 7 41 7 55 

Prosjekt- og byggekomiteen 8 18 11 28 

Utvalg for teknikk og utvikling 10 75 10 90 

Utvalg for klima og miljø 7 28 5 10 
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Opplistingen omfatter kun ordinære saker (PS). Referatsaker (RS) og 
orienteringssaker (OS) er utelatt. 
 
Sekretariatet har ikke gjennomgått status for den enkelte sak. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og orientere i saken 
samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 26.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Rådmannens kommentar 

Rådmannen vil innledningsvis takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2017. De 

ansatte er kommunens viktigste ressurs, og sørger hver dag for at innbyggere får gode 

kommunale tjenester.  

Enebakk kommune hadde driftsinntekter på om lag 741 mill. kroner i 2017. Regnskapet legges 

fram med et positivt regnskapsmessig resultat på ca. 9,3 mill. kroner. Det positive resultatet 

skyldes merinntekter på finansområdet hovedsakelig som følge av høyere skatteinntekter enn 

budsjettert, samtidig har rentekostnadene vært lavere enn anslått. I tillegg bidrar premieavvik 

på pensjoner positivt. En vesentlig del av resultatet kan klassifiseres som engangstilfeller og 

resultat av eksterne faktorer. 

Driftsområdene har hatt et krevende år. Ser man bort fra finansområdet, har driftsområdene et 

underskudd på ca. kr. 9 mill. Mye av dette skyldes et stort press på kommunens tjenester 

innenfor helse og omsorgsavdelingen blant annet som følge av demografi og stadig tidligere 

overføring fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Dette har resultert i merkostnader spesielt 

for sykehjemmet og hjemmetjenesten. I tillegg har vi et merforbruk innenfor 

flyktningetjenesten og barnevernet. Utover dette leverer avdelingene tilnærmet balanse i 2017.   

Kommunens økonomiske situasjon vil framover være krevende og det er derfor ikke grunn til 

å dempe kravet til effektivisering og innovasjon i årene som kommer. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket (overskudd) på ca. 9 mill. kroner foreslår rådmannen å sette på 

disposisjonsfond og premieavviksfond. Totalt utgjør disposisjonsfond driftsmidler ca. 76 mill. 

 

Å løse framtidens utfordringer vil kreve fortsatt godt samarbeid mellom politikere og 

administrasjon og vilje til å prioritere. Det vil være krevende å dimensjonere tjenestene til en 

økende befolkning, samtidig som kostnadene holdes på et nøkternt nivå. Oppsummert ligger 

utfordringene innenfor følgende områder:  

- Videreutvikle kvalitet i tjenestene og sikre nødvendig oppfølgingskapasitet 

- Ytterligere effektivisering av tjenestene 

- Innføre ulike teknologiske løsninger innenfor alle tjenesteområder 

- Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft  

 

Året 2017 har vært preget av høy aktivitet i alle kommunalavdelingene. Ytre Enebakk skole 

begynner å ta form. For kommunen er dette et av de største byggeprosjektene vi har 

gjennomført, og det er med stolthet vi i 2018 overtar et bygg med en sterk miljøprofil der det 

er brukt massivtre og en byggemetode som er fremtidsrettet. Dette blir et solid skolebygg for 

elevene våre i flere generasjoner framover. 

 

Mange oppgaver skal løses i kommunen og vi ser at enkelte avdelinger også i 2017 har hatt 

stram bemanning, noe som medfører en viss slitasje på medarbeiderne over tid. Sykefraværet i 

2017 viste en nedgang og var for året totalt 7,8% mot 8,7% i 2016. Det gode arbeidet som gjøres 

ute i avdelingene med sykefraværsarbeidet viser med dette gode resultater. 

 

Befolkningsveksten i 2017 var på 0,52%. Dette er lavere enn det som er vedtatt i 

kommuneplanen (1,5%). Flere reguleringsplaner er ferdig, noe som er et viktig grunnlag for 

utviklingen av kommunen framover. 
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Avslutningsvis ønsker rådmannen og hennes ledergruppe å rette en takk til kommunens 

politikere for et godt samarbeid i 2017. Årsrapporten er skrevet av enhetslederne og redigert av 

økonomisjefen. Vi håper du får den informasjonen du søker i dette dokumentet. Hvis ikke – gå 

inn på våre nettsider www.enebakk.kommune.no eller ta kontakt med servicetorget på telefon 

64 99 20 00. 

God lesing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enebakk, 30. mars 2018 

 
Kjersti Øiseth 

Rådmann 

 



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

3 

 

Kommunefakta og befolkningsutvikling 
 

 
Befolkningsstruktur (pr. 1.1.2018) Enebakk Fylket Landet 

0-19 år 26,2 % 25,8 % 23,8 % 

20-44 år 31,9 % 31,6 % 33,6 % 

45-66 år 29,1 % 28,8 % 27,8 % 

67+ 12,9 % 13,8 % 14,8 % 

 

Befolkningsutvikling 

Fra 1.1.2017 til 1.1.2018 økte kommunens befolkning med 18 personer.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Folkemengde pr. 1.1 10 487 10 560 10 626 10 760 10 870 10 927 10 945 

Vekst, antall personer 225 73 66 134 110 57 18 

Vekst i prosent 2,19 % 0,70 % 0,63 % 1,26 % 1,02 % 0,52 % 0,16 % 

 

I kommuneplanen er det lagt til grunn en ønsket befolkningsvekst på 1,5 %.  

 
Vekst i kommuneplanperioden 2015-2017 Samlet vekst i perioden Årlig vekst (gj.snt) 

Vekst, antall personer 167 46,3 

Vekst i prosent 1,55 % 0,74 % 

 

 

 

Antall innbyggere  

 (pr. 1.1.18) 

10 945 

Areal totalt ca. 233 km2 

- skogsareal ca. 150 km2 

- vannareal ca. 38 km2 

- jordbruksareal ca. 30 km2 

Høyeste punkt Vardåsen, 374 m.o.h. 

Største innsjø Øyeren 

Lengste elv Børterelva/Igna 

Bosetting Enebakk Fylket Landet 

Befolkningstetthet  

(innb. pr. km2, pr. 1.1.18) 

47,0 124,9 13,7 

Andel bosatt i 

tettbygde strøk (pr. 

1.1.17) 

78 % 90 % 81 % 
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Politisk virksomhet 
 

 

Kommunens verdigrunnlag: 

 Serviceinnstilling og brukerorientering 

 Målrettet styring og krav til kvalitet 

 Lojalitet til politisk system og medarbeidere 

 Gjensidig respekt, åpenhet og fleksibilitet 

 Kreative løsninger, humør og rom for feil 

 Gjensidig omsorg, og medansvar for alle 

 Er bevisst eksempelets makt 

 

 

Ordfører: Øystein Slette 

 

Organer Antall medlemmer 

Kommunestyret 27 

Kontrollutvalget 5 

Formannskapet 9 

Klagenemda 7 

Administrasjonsutvalget 7 

Utvalg for helse- og omsorg 9 

Utvalg for teknikk- og utvikling 9 

Utvalg for kultur- og oppvekst 9 

Utvalg for klima og miljø 9 

Prosjekt- og byggekomiteen 5 

Valgstyret 9 

Valgkomiteen 12 

Eldrerådet (3 fra eldre/pensjonister 2 politikere) 5 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4 

representanter fra brukergruppene og 3 politikere 

7 

 

Hovedoppgaver: 

Kommunestyret (2015-2019) er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne 

av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyrets 

avgjørelsesmyndighet reguleres av en rekke lover, først og fremst kommuneloven, 

forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt en del særlover. Også ikke lovfestede saker som 
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ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller omfang skal behandles av kommunestyret. 

Kommunestyrets myndighet i økonomiske saker fremgår av kommuneloven og kommunens 

økonomi- og finansreglement. Det er kommunestyret som vedtar personalpolitiske mål og 

retningslinjer. 

Kommunestyrets sammensetning: 

Parti Medlemmer Menn Kvinner 

Arbeiderpartiet 8 5 3 

Senterpartiet 4 3 1 

Sosialistisk Venstreparti 1 1  

Kristelig folkeparti 1 1  

Venstre 1 1  

Miljøpartiet de grønne 1  1 

Høyre 6 4 2 

Fremskrittspartiet 5 2 3 

 

Formannskapet (2015-2019) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 

slik kommunelovens § 8 fastsetter. I tillegg skal formannskapet behandle forslag til alle 

overordnede planer, samt alle planer på kommuneplannivå. Formannskapet er 

kommuneplanutvalg og sektorutvalg for sentraladministrasjonen. 

 

Formannskapets sammensetning: 

 

Parti Medlemmer Menn Kvinner 

Arbeiderpartiet 2 1 1 

Senterpartiet 1 1  

Kristelig folkeparti 1 1  

Miljøpartiet de grønne 1  1 

Høyre 2 1 1 

Fremskrittspartiet 2 1 1 
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Politisk aktivitet fra 2012 - 2017:  

 

 

 

 

 

  

Antall saker pr utvalg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunestyret 115 119 107 101 141 151 

Formannskapet 85 99 100 87 81 106 

Utvalg for helse og omsorg 34 30 33 22 36 50 

Utvalg for kultur, oppvekst og skole 47 36 45 36 54 51 

Utvalg for teknikk og utvikling 88 96 98 79 99 96 

Prosjekt- og byggekomiteen 16 21 23 15 25 18 

Kommuneplanutvalget (slått sammen med 

FSK fra september 2015) 
15 22 9 16 0 0 

Valgkomiteen 7 1 11 0 7 15 

Valgstyret 0 7 2 9 2 9 

Administrasjonsutvalget 3 4 2 4 7 13 

AMU 19 13 16 19 19 24 

Klagenemnda 0 10 9 11 4 11 

ELD (slått sammen med FUN etter valget) 

Opprettet på nytt 01.01.2017 

26 18 10 13 
0 35 

FUN (slått sammen med ELD etter valget 

Opprettet på nytt 01.01.2017 

19 23 11 11 
0 21 

EMF – Råd for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne (tidl. ELD og FUN) 

Nedlagt 01.01.2017 nytt ELD og FUN 

- - - 3 33 0 

KMU – utvalg for klima og miljø 

(opprettet i 2016) 
- - - - 27 39 

Barn og unges kommunestyret (BUK) 6 - 5 5 5 4 
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ÅRSBERETNING 2017 
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Resultat 2017 
 

Oppsummering 

Enebakk kommune har i de siste årene arbeidet med å tilpasse driften til en strammere 

økonomisk situasjon. Over flere år har driftsbehovet økt raskere enn kommunens inntekter. En 

stor kostnadsdriver for kommunen er investeringsprosjektene som hovedsakelig finansieres 

med låneopptak. Gjeldsgraden har derfor økt kraftig og dette setter et stort press på driften i 

kommunen. 

Avdelingene har vist god kostnadskontroll og god økonomistyring i løpet av 2017. Prognosene 

for året treffer godt, til tross for det endte driftsresultatet med et merforbruk på kr. 9 mill. Dette 

skyldes i all hovedsak større aktivitet på kommunens tjenester enn forventet ved budsjettering. 

Helse og omsorgsavdelingen rapporterte tidlig i 2017 om en negativ årsprognose. Dette har hatt 

stort fokus gjennom hele året og det har vært iverksatt tiltak for begrense merforbruket der det 

har vært mulig. Allikevel har aktiviteten i lovpålagte tjenester vært så stor at merforbruk har 

vært uunngåelig.  

Netto driftsresultat i 2017 endte på kr. 14,8 mill. og resultatgraden (netto driftsresultat i prosent 

av driftsinntektene) 2 %. Sammenliknet med budsjettet er dette godt over forventet resultat. 

Budsjettert avsetning til netto driftsresultat ble budsjettert til 0,5 %.  

De gode regnskapsresultatene skyldes blant annet høyere skattevekst i 2017 enn anslått i 

statsbudsjettet. Kommunen har mottatt kr. 8,6 mill. mer i skatteinntekter enn budsjettert. De 

høye skatteinntektene i 2017 har sammenheng med ekstraordinære store uttak av utbytte til 

personlig skatteytere, som sannsynligvis skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen. 

Denne merinntekten vil gi ekstra inntekt for Enebakk i 2017, og påvirker ikke nivået på 

forventede skatteinntekter i 2018 og fremover.  

Kommunen har mottatt mer i sykelønns- og svangerskapsrefusjoner enn økte lønnskostnader 

til vikarer og ekstrahjelp. Netto har dette medført en merinntekt. I tillegg har Enebakk kommune 

et positivt premieavvik på pensjon på ca. 3,7 mill. kroner, noe som forbedrer 

regnskapsresultatene tilsvarende.  

Kommunen hadde i 2017 lavere rentekostnader enn anslått. Dette har blant annet sammenheng 

med lavere enn forventet gjennomsnittsrente på låneporteføljen. I tillegg utsatte kommunen å 

ta opp nye lån til slutten av året da god likviditet muliggjorde dette.  

Oppsummert ble årsregnskapet for 2017 avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk 

(overskudd) på ca. 9,3 mill. kroner. 
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Resultatutvikling 2013-2017 
 

Enebakk kommune er avhengig av godt økonomisk handlingsrom for å videreutvikle og tilpasse 

tjenestetilbudet i kommunen. Dette øker mulighetene for lokale prioriteringer innenfor de 

økonomiske rammene. Enebakk kommune har tre indikatorer som utgangspunkt for å si noe 

om det økonomiske handlingsrommet til kommunen. Disse er forankret i kommunens målekort. 

Disse tre kritiske faktorene er: 

 

 Netto lånegjeld av driftsinntektene 

 Netto driftsresultat av driftsinntektene 

 Disposisjonsfond av driftsinntektene.  

 

Faktorene bør analyseres samlet, da dårlige resultater innenfor et område ikke nødvendigvis 

betyr at kommunen har liten handlingsfrihet. Er alle indikatorene innenfor ønsket 

ambisjonsnivå indikerer dette at kommunen har god handlingsfrihet. Er flere indikatorer lavere 

enn ønsket nivå, samtidig som noen av indikatorene er under akseptabelt nivå, betyr dette at 

kommunen begynner å få et moderat økonomisk handlingsrom. Er alle disse indikatorene 

utenfor akseptabelt nivå indikerer dette et begrenset økonomisk handlingsrom.  

 

  

RSK 2017  BUD 2017  Avvik 2017 RSK 2016

    1  Driftsinntekter       -740 510 730         -692 126 764            -48 383 966       -713 754 867 

    2  Driftsutgifter (inkl. avskrivninger)        725 928 796          687 479 446              38 449 350        679 229 820 

   3  Brutto driftsresultat (1+2) -14  581 934   -4  647 318       -9  934 616          -34  525 047 

    4 
 Finansinntekter (renteinntekter, mottatte 

avdrag på utlån)            -7 457 576              -4 605 000               -2 852 576            -8 142 473 

    5 
 Finansutgifter (rente og avdrag på lån, 

utlån)           40 729 017             42 261 000               -1 531 983           40 222 296 

    6  Motpost avskrivninger         -33 510 653           -33 000 000                  -510 653         -29 451 955 

   7  Netto driftsresultat (3+4+5+6) -14  821 147   8  682               -14  829 829        -31  897 179 

 Disponert slik: 

 Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk         -25 521 948           -25 521 948                               -0            -3 001 250 

 Bruk av disposisjonsfond            -2 117 263              -2 112 682                        4 581            -5 629 770 

 Bruk av bundne fond            -3 884 492              -2 378 029                1 506 463            -3 515 010 

   8  Sum bruk av avsetninger -31  523 703   -30  012 659     1  511 044            -12  146 030 

 Overført til investeringsregnskapet                318 622                  314 029                        4 593             4 712 288 

 Dekning av tidligere års 

regnskapsmessige merforbruk                            -                                -                                 -                              -   

 Avsatt til disposisjonsfond           29 588 823             29 473 948                   114 875             6 984 777 

 Avsatt til bundne fond             7 165 168                  216 000                6 949 168             6 824 197 

   9  Sum avsetninger 37 072 613    30  003 977      7  068 636             18  521 262 

 10  Regnskapsmess. mindref.(7+8+9) -9  272 236     -                   -6  250 149          -25  521 947 

 Resultatgrad ([7/1]*100) 2 ,00  % 0,00  % 4,47  %



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

10 

 

I tabellen under er resultatene for 2017 for de nevnte 3 indikatorene illustrert. 

  

 
 

Det er viktig å poengtere at dette kun gir en indikasjon på handlingsfriheten i kommunen. Det 

vil også være andre indikatorer som påvirker hvordan den økonomiske situasjonen er, og som 

ikke kommer fram her. 

Netto driftsresultat av driftsinntektene 

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes 

ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette 

måletallet sier dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av 

investeringer. I følge fylkesmannens anbefaling bør netto driftsresultat være 3 % av 

driftsinntekten over tid. Enebakk har som ambisjon å klare dette.  

Netto driftsresultat blir ofte brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Netto 

driftsresultat er overskuddet, evt. underskuddet, knyttet til driften av kommunen og gir med det 

et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat må være positivt for at 

kommunen på sikt skal ha handlefrihet for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud, evt. sette 

i gang nye tiltak eller utvide tjenestetilbudet.  

I 2017 ble netto driftsresultatet  ca. 2 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat har relativt sett 

vært bra den siste fireårsperioden.  

I den siste fireårsperioden har imidlertid netto resultatgrad i hovedsak ligget under det anbefalte 

nivå fra fylkesmannen på 3 %. Sett i forhold til sammenlikningskommunene, vist i tabellen 

nedenfor, har Enebakk et netto driftsresultat i 2017 som er dårligere enn alle 

sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe 7, med unntak av Fet. Enebakk har hatt et 

relativt stabilt netto driftsresultat de siste årene, noe som er et tegn på god økonomistyring. 

Måleindikator Forklaring Mål Resultat 2017 Resultat 2016 Resultat 2015

Ø3.1. Netto lånegjeld av driftsinntekten Lavere enn 50 % 121,1 % 107,8 % 103,4 %

Ø3. Godt økonomisk handlingsrom Ø3.2. Netto driftsresultat av driftsinntekten Høyere enn 3 % 2,0 % 4,7 % 2,7 %

Ø3.3. Disposisjonsfond av driftsinntekten Høyere enn 8 % 14,3 % 11,3 % 12 %
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Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til disposisjon av driftsinntekter etter at 

ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat skal i utgangspunktet dekke netto rente- 

og avdragsutgifter, samt netto avsetninger og bruk av fond. Forventet utvikling framover 

signaliserer en usikker trend hvor det stadig blir mer krevende å opprettholde dagens 

tjenestenivå. En stram økonomistyring og ikke minst harde politiske prioriteringer innenfor 

investeringsområdet er helt nødvendig framover dersom tjenestene til innbyggerne skal kunne 

holdes på et akseptabelt nivå.  

I 2017 hadde Enebakk kommune et positivt brutto driftsresultat på ca. 14,5 mill. kroner. Brutto 

driftsresultatet har de siste tre årene ligget på rundt 2,5 % med unntak av i 2016, og har vært 

relativt stabilt. Sett i forhold til sammenlikningskommunene kommer Enebakk dårligst ut. 

 

Enebakk Vestby Frogn
Aurskog-
Høland

Fet Rælingen Nannestad
Kostragrup

pe 07

2014 2,7 % 5,1 % 2,9 % 2,9 % 2,3 % 2,1 % 0,2 % 1,6 %

2015 2,7 % 6,0 % 4,3 % 4,7 % 3,9 % 2,0 % 4,6 % 3,7 %

2016 4,7 % 4,3 % 3,0 % 5,1 % 3,7 % 2,2 % 5,6 % 4,3 %

2017 2,0 % 4,5 % 2,7 % 4,1 % 1,4 % 2,4 % 5,8 % 2,6 %
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Netto lånegjeld av driftsinntekter 

For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto 

lånegjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte 

lånemidler. Det er ingen bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå, 

men kommunen har satt som mål å ha en gjeldsgrad lavere enn 50 %, som er anbefalingen fra 

fylkesmannen.  

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør 31.12.2017 ca. 121,1 % av driftsinntektene. En gjeldsgrad 

på dette nivået betyr at kommunen vil ha liten handlefrihet i årene som kommer og at 

kommunen er svært utsatt ved renteøkninger. 

Sett i forhold til sammenlikningskommunene ligger Enebakk omtrent på midten, men vesentlig 

høyere enn snittet i KOSTRA-gruppe 7. At sammenlikningskommunene også har for høy 

gjeldsgrad må ikke bli en ”hvilepute” for Enebakk. Gjeldsgraden må reduseres om Enebakk 

skal få en økonomisk bærekraftig økonomi over tid.   

Høy andel av investeringsprosjektene finansieres med lånopptak, noe som har vært med på å 

øke gjeldsveksten de siste årene. De lave rentene har ført til at den økte gjelden har vært mulig 

å bære. Tabellen under viser at gjelden har steget mye de siste årene.  

 

 

 

Enebakk Vestby Frogn
Aurskog-
Høland

Fet Rælingen Nannestad
Kostragrup

pe 07

2014 2,6 % 4,7 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % -0,8 % 0,5 % 1,2 %

2015 2,3 % 6,1 % 3,2 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 5,7 % 3,4 %

2016 4,8 % 3,8 % 2,5 % 5,5 % 4,4 % 3,1 % 5,6 % 4,2 %

2017 1,9 % 4,3 % 2,0 % 5,5 % 2,4 % 2,5 % 6,0 % 2,5 %
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Disposisjonsfond av driftsinntektene 

Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er 

oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, 

og indikatoren forteller noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. 

Oppsparte reserver er viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og for å kunne håndtere 

svingninger i rentenivået på kort sikt. Enebakk har satt seg som ambisjonsnivå at 

disposisjonsfondet skal være høyere enn 8 %. 

 

Størrelsen på fondet pr. dags dato er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske 

utfordringer i en kortere periode. I de beste kommunene i Norge utgjør disposisjonsfondet mer 

enn 30 % av driftsinntektene, mens i de dårligste kommunene er dette tallet lavere enn 1 %. I 

2017 utgjør disposisjonsfondet 14,3 % av brutto driftsinntekter. Totalt utgjør disposisjonsfondet 

ca. 106  mill. kroner. Hvor ca. 76,2  mill. kroner er driftsfond og  27,8 mill. kroner er 

kommunens premieavviksfond.  

 

Holdes premieavviksfond utenfor og kun ser på disposisjonsfond driftsmidler, utgjør dette 10 

% av brutto driftsinntekter. 

 

Overføring til og fra disposisjonsfondet styres gjennom politiske vedtak. I 2017 ble 

disposisjonsfond driftsmidler økt med 27,8 mill. kroner. 

Enebakk Vestby Frogn
Aurskog-
Høland

Fet Rælingen Nannestad
Kostragrup

pe 07

2014 92,2 % 118,7 % 80,8 % 57,8 % 114,1 % 103,9 % 101,6 % 79,0 %

2015 103,4 % 120,7 % 94,5 % 60,1 % 124,9 % 110,4 % 103,6 % 84,8 %

2016 107,8 % 120,5 % 111,4 % 66,7 % 125,5 % 112,2 % 97,7 % 89,2 %

2017 121,1 % 126,0 % 125,1 % 84,9 % 131,5 % 108,0 % 98,6 % 92,8 %
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Driftsinntekter  
Kommunens inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd fra staten, 

egenbetalinger, kommunale avgifter, refusjoner med mer. Oversikten nedenfor viser inntektene 

i kroner. Mottatte avdrag på sosiale utlån er holdt utenfor. 

 
 
Kommunens frie disponible inntekter i 2017 ble 555 mill. kroner. Fra 2016 er de frie inntektene 

økt med 15,7 mill. kroner. Kommunen har hatt en positiv utvikling av de frie inntekter de siste 

5 årene. 

Kommunens klart største inntektskilder er skatter og rammetilskudd. Dette utgjør til sammen 

75 % av kommunens driftsinntekter. Økningen i kommunens frie inntekter de siste årene har 

stort sett vært begrenset til å dekke beregnet lønns- og prisvekst. Til sammenligning utgjør 

kommunens egne inntekter ca. 25 %. Dette er en økning på 0,5 % fra 2016.  

Enebakk Vestby Frogn
Aurskog-
Høland

Fet Rælingen Nannestad
Kostragrup

pe 07

2014 8,9 % 25,8 % 11,0 % 7,0 % 5,6 % 5,2 % 17,0 % 8,7 %

2015 12,0 % 27,1 % 12,2 % 7,9 % 6,0 % 4,5 % 17,2 % 9,3 %

2016 11,3 % 29,2 % 14,9 % 10,4 % 8,8 % 5,9 % 17,4 % 11,1 %

2017 14,3 % 31,4 % 8,3 % 11,0 % 11,9 % 7,5 % 19,2 % 12,4 %
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

2013 2014              2  015 2016 2017

 Rammetilskudd  -239 882 634  -259 857 615      -255 734 127     -259 828 947                  -266 929 462 

 Andre statlige oveføringer    -24 190 926    -25 762 047        -21 967 249       -29  386 854                    -33  323 700 

 Andre overføringer            -39 735          -700 450                -27 713            -310 000                      -1  640 000 

 Inntekts- og formueskatt  -235 236 982  -235 417 306      -253 577 203     -279 336 960                  -287 943 050 

 Eiendomsskatt                       -                         -                             -                         -                                       -    

 Andre direkte- og indirekte skatter            -82 655            -90 110                -90 110              -90  110                           -90  110 

 Brukerbetalinger    -30 462 617    -28 726 068        -28 166 709       -28  849 555                    -28  432 898 

 Andre salgs- og leieinntekter    -38 084 097    -41 838 556        -50 684 111       -56  496 089                    -61  212 726 

 Overføringer med krav til 

motytelse 
   -58 218 204    -60 753 383        -58 156 295       -59  456 351                    -60  938 784 

 Mottatte avdrag på utlån (sosial) 

 Sum inntekter -626 197 850      -653 145 535      -668 403 517 -713 754 867   -740 510 730                    
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Skatteinntekter 

Fra 2016 til 2017 økte skatteinntektene i Enebakk med 3,1 %. For kommunesektoren som helhet 

har det vært vekst i skatteinntektene på 4,5 %. I 2017 ble skatteveksten høyere enn det som lå 

til grunn i statsbudsjettet for 2017.  KS forklarer at den høye skatteveksten har sammenheng 

med ekstraordinære store uttak av utbytte til personlig skatteytere, som skyldes tilpasninger i 

forbindelse med  skattereformen. Merskatteveksten i 2017 gir dermed ikke grunnlag for 

økninger i budsjettene for 2018 utover Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 

Skatteinngangen i Enebakk kommunen ble kr. 8,6 mill. høyere enn forventet ved budsjettering. 

Totalt fikk Enebakk kommune skatteinntekter på 287,9 mill. kroner i 2017. Skatt pr. innbygger 

i Enebakk er nå 26 352 kroner. 
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Driftsinntekter

2013 2014 2015 2016 2017

Landsgj.snitt 25 027 25 226 26 443 28 733 29 779

Enebakk snitt 22 276 22 153 23 567 25 698 26 352
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Inntektsutjevning 

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal bidra til å jevne ut inntektsforskjellene mellom 

skattesvake og skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet, mottar en beregnet andel av differansen gjennom inntektsutjevningen, 

mens for skattesterke kommuner trekkes en bestemt andel av differansen. Inntektsutjevningen 

fungerer som en ren omfordelingsordning.  

 

 
 
Kilde: KS,2018 

Tabellen over viser skatt og inntekstutjevningen for Oslo og Akershus i 2017. 100 % tilsvarer 

gjennomsnittlig  skatteinntekter for hele landet. I 2017 hadde Enebakk en skatteinntekt på 

88,5% av landsgjennomsnittet. Når skatteinntektene er høyere/lavere enn landsgjennomsnittet 

innebærer dette reduksjon/økning av rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen. Dette har 

medførert at Enebakk kommune har fått om lag 20 millioner i inntektsutjevning i 2017.  

Rammeoverføringer fra staten 

Det ble mottatt ca. 243,7 mill. kroner i rammeoverføringer i 2017. Dette var en økning på ca. 

3,9 mill. kroner fra 2016.  

 

Driftsutgifter  

Tabellene nedenfor viser den innbyrdes fordelingen av de enkelte kostnadsgruppene og hvor 

mye disse utgjør av totale driftsutgifter.  
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Skatt og inntektsutjevning - pst av landsgjennomsnittet (jan.-des. 17')

Skatt januar-

desember 2017

Skatt etter

utjevning

Akershus 

2013 2014              2  015                 2  016 2017

 Lønnsutgifter   295 195 562   305 392 482       315 622 010            325 469 330                   339 504 696 

 Sosiale utgifter      73 510 263      79 018 900          83 870 716              86 945 517                     91  258 076 

 Kjøp av varer og tjenst som inngår 

i prodk. 
     69 551 883      69 229 675          71 029 261              74 693 617                     80  051 722 

 Kjøp av tjenst som erstatter 

egenprodk. 
     62 597 488      66 060 475          71 206 005            126 366 552                   143 132 415 

 Overføringer      93 960 538      97 643 813          86 951 471              36 971 378                     39  918 351 

 Fordelte utgifter       -1 766 299       -1 164 457              -548 025                   -668 529                      -1  447 117 

 Utlån (sosial)              84 000           535 366               355 584                 3 835 400                            43  000 

 Sum 593 133 435        616 716 254       628 487 024            653 613 266 692 461 143                      
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Den største utgiften i kommunen er til lønn- og sosiale utgifter. De totale lønnsutgiftene i drift 

var i 2017 på 431,7 mill. kroner. Dette utgjør ca. 59 % av totale driftsutgifter. 

  RSK 2017 BUD 2017  Avvik i kr  

Brutto Lønn og sosiale utgifter  431 755 867 410 833 557 20 922 310 

Sykelønns-/svangerskapsrefusjon  -19 030 932 -490 000 -18 540 932 

Netto lønnsutgifter ekskl. premieavvik 412 724 935 410 343 557 2 381 378 

 

Vesentlige avvik i driftsregnskapet  
(mer enn ±10 % ift. budsjett eller vesentlige store beløp): 

I avsnittet nedenfor vil de viktigste avvikene fra budsjett presentert. Se enhetenes spesifikke 

årsmeldingene for ytterligere detaljer. 

 

Vedlegg I viser den økonomiske oversikten over driften. Postene er kommentert nedenfor: 

 

Driftsinntekter: 

- «Overføringer med krav til motytelse» viser en merinntekt på ca. 31,7 mill. kroner i 

forhold til justert budsjett. Ca. 18,6 mill. kroner av dette skyldes sykelønnsrefusjoner. 

Enebakk kommune budsjetterer ikke sykefravær. Unntaket er ved kjent fravær som for 

eksempel ved svangerskap. Resterende avvik skyldes i hovedsak ikke-budsjetterte 

tilskudd fra staten og fylkeskommune til grunnskole. I tillegg har kommunen mottatt 

tilskuddet til konfliktdempende tiltak i forbindelse med yngling av ulv på 1,4 mill. 

kroner.  

- «Andre statlige overføringer» har en merinntekt på ca. 6,8 mill. kroner. Dette er i all 

hovedsak knyttet til integreringstilskudd og tilskudd for ressurskrevende brukere. 

- Skatteinngangen ble 8,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Inntektsutjevning har vært 

noe høyere enn budsjettert og utgjør en merinntekt på ca. 0,8 mill. kroner. Netto 

medfører dette en merinntekt på 9,4 mill. kroner.  

 

Driftsutgifter: 

- Totale lønnsutgifter ble høyere enn budsjettert. Merforbruket er i hovedsak knyttet til 

merutgifter til vikarer og ekstrahjelp. Disse kostnadene må ses i sammenheng med 

mottatte sykelønnsrefusjoner.  

- «Sosiale utgifter» har et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i 

hovedsak positivt premieavvik og lavere pensjonsinnbetalinger enn budsjettert. Årsaken 

til lavere pensjonsinnbetaling skyldes flere forhold blant annet lavere årslønnsvekst enn 

forventet da KLP/SPK beregnet pensjonssatsene for 2017. 

- «Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon» har et merforbruk på til 

sammen ca. 10,8 mill. kroner. De fleste avdelingene har et generelt merforbruk på disse 

postene, slik som undervisningsmateriell, forbruksmateriell, innleie av vikarer o.l. Det 

er merforbruk innenfor områdene skoleskyss, hjemmetjeneste, sykehjem, veidrift og 

vedlikehold. 
 

Finansinntekter: 
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- Kommunen har hatt en relativt god avkastning på overskuddslikviditet plassert i fond. 

Sammen med noe høyere renteinntekter enn forventet utgjør dette en merinntekt på ca. 

2,8 mill. kroner.     

 

Finansutgifter: 

- Kommunen har hatt lavere rentekostnader enn anslått. Dette har blant annet 

sammenheng med at gjennomsnittsrenten på låneporteføljen har vært lavere enn 

budsjettert. Kommunen har også ventet med å ta opp nye lån til slutten av året, da god 

likviditet har gjort dette mulig. Dette har gitt en total merinntekt på finansutgifter på ca. 

1,5 mill. kroner.  
  

Interne finanstransaksjoner: 

- Det ble brukt ca. 1,5 mill. mer enn budsjettert fra bundet fond. Dette er fordelt jevnt på 

mange enheter. Det er avsatt ca. 7 mill. kroner mer enn budsjettert til bundne fond. Dette 

avviket må ses i sammenheng med at kommunen i 2017 fikk mer i tilskudd enn 

budsjettert, og at en del tilskudd mottas sent på året. Midlene blir dermed ikke benyttet 

i inneværende år. Dette igjen fører til økte avsetninger til bundne fond. 
 

Investeringer 

Tabellene nedenfor viser kommunens finansieringsbehov til investeringer i perioden 2013 – 

2017. Det har vært en stabil økning i finansieringsbehovet hvert år frem til 2013, mens i 2014 

ble det en markant økning. Frem til 2013 var manglende fremgang i investeringsprosjektene en 

årsak til dette. Totalt var det et investeringsbehov på 338,9 mill. kroner i 2017. Det store 

investeringsbehovet i 2017 skyldes i hovedsak utbyggingen av den nye skolen i Ytre Enebakk. 

Det har også blitt investert relativt mye i nye utleieboliger i 2017. 

 

Diagrammet nedenfor viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. 

Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som finansieres ved hjelp av 

lån (netto). Andelen av fremmedkapital (lån) som finansieringskilde, er relativt høy i perioden 

2013 til 2014. I 2015 til 2017 økte egenfinansieringsgraden noe da kommunen har brukt midler 

fra bundet og ubundet fond, MVA-kompensasjon og salg av eiendom. I 2017 ble det brukt 72,8 

mill. kroner fra bundne og ubundne investeringsfond til finansiering av investeringsprosjekter. 

Av dette var 55,6 mill. MVA-kompensasjon fra investeringer. 

2013 2014              2  015 2016 2017

 Brutto investeringsutgifter      54 043 492   163 687 487       141 932 610      144 450 438                   260 741 927 

 Utlån, aksjekjøp      15 276 231      21 710 466          12 686 240        21  117 285                     35  160 740 

 Diverse utgifter           866 390        1 009 246            1 148 474          1  310 096                       1  428 912 

 Avsetninger      12 897 522      17 235 618          16 971 717        23  185 656                     41  595 113 

 Sum finansieringsbehov 83 083 635           203 642 817       172 739 041 190 063 475    338 926 692                      
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Tabellen over viser andelen av investeringene som er finansiert ved bruk av lån. Utviklingen 

viser at kommunen har redusert andelen bruk av lån. Dette har sammenheng med at finansiering 

fra bundne fond og mva-kompensasjon har økt. 

 

Vesentlige avvik i investeringsregnskapet 

 

Se Vedlegg IV for detaljer. 

Inntekter: 

- I slutten av 2016 ble det avtalt at Kjensli boligområde skulle selges for kr. 19 mill. Ett 

felt, tilsvarende verdi på 8 mill. ble overskjøtet kjøper i 2017, og kommunen mottok 

dermed 8 mill. kroner for salget. Resten av inntekten på 11 mill. kroner vil kommunen 

motta når resterende overskjøtes i 2018. 

- Forventet salgsinntekt på BY 20/21 ble ikke realisert i 2017. Det vil i løpet av 2018 

legges fram en politisk sak for videre arbeid med prosjektet og for avklare hvordan man 

kan gjøre området med attraktivt for utbygging. 

- I investeringsbudsjettet for 2017 var det budsjettert med salg av området Gran N2, N5 

og N6. Salgene ble ikke realisert, og blir rebudsjettert i 2018. Områdene har ikke blitt 

solgt da det må påregnes betydelige kostnader til infrastruktur, og/eller 

samarbeidsavtaler, for å gjøre området salgbart. Rundt 2. tertial 2018 vil det legges fram 

en budsjettjusteringssak dersom inntektene ikke viser seg å komme som planlagt. 

- Overføringer fra staten ble lavere enn forutsett. Dette henger tett sammen med at flere 

salg og investeringsprosjekter ikke følger plan lagt til grunn ved budsjettering. 

Omsorgsboligen hadde forventet oppstart høsten 2016, men har blitt forsinket. 

Kommunen vil få dekket deler av kostnadene av Husbanken, men på grunn av 

forsinkelsene er ikke disse midlene mottatt. Se kommentar under utgifter.  

Kommunen mottar også boligtilskudd fra Husbanken til utleieboliger. Mottatt tilskudd 

ble lavere enn forventet i 2017. 

Enebakk Vestby Frogn
Aurskog-
Høland

Fet Rælingen Nannestad
Kostragrup

pe 07

2014 90,9 % 63,6 % 76,7 % 60,5 % 76,8 % 43,0 % 65,6 % 60,1 %

2015 80,7 % 59,1 % 84,3 % 59,1 % 85,3 % 131,2 % 79,5 % 75,1 %

2016 75,2 % 77,2 % 49,5 % 72,1 % 85,7 % 57,8 % 37,3 % 65,1 %

2017 64,6 % 46,7 % 51,5 % 78,9 % 73,0 % 49,3 % 67,9 % 64,7 %
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Kommunen skal også få tilbakebetalt midler for utbygging av gangvei mellom Skøyen 

og Stranden skole. Midlene er ikke forventet mottatt før i 2022, og det må derfor gjøres 

en korrigering av budsjettet i løpet av 2018.  

    

Utgifter: 

I forhold til investeringsutgifter knyttes avvikene i hovedsak til forsinkelsene av prosjektene i 

forhold til opprinnelig plan.  

 

Den nye skolene i Ytre Enebakk har vært under bygging hele 2017 og vil være klar til skolestart 

høsten 2018, som er etter plan. Totalt ble det regnskapsført 163 mill. kroner på prosjektet i 

2017. De påløpte kostnadene i 2017 ble mindre enn forventet slik at det totalt sett er det et 

mindreforbruk på 66 mill. kroner per 31.12.2017. Dette mindreforbruket overføres 

(rebudsjetteres) til 2018 og benyttes i løpet av året.    

 

Kommunen skal bygge nye omsorgsboliger i kommunen. Det ble i handlingsprogram 2016-

2019 bevilget ytterligere 10 mill. kroner til boligprosjektet med forventet oppstart av prosjektet 

høsten 2016. Etter dette har det blitt forsinkelser. Prosjekter er imidlertid nå under arbeid, og 

det er anskaffet en komplett prosjekteringsgruppe. De foreløpige kostnadskalkylene utarbeidet 

viser at prosjektkostnadene i tråd med bevilget budsjettramme vedtatt i handlingsprogram 2018-

2021. På grunn av forsinkelser er bevilgningen pr 31.12.2017 ikke benyttet. Totalt står det igjen 

29,5 mill. kroner ved årsslutt. 

 

Utvidelse Flateby renseanlegg foreløpig satt på vent siden utbyggingen er forsinket i forhold til 

opprinnelige planer. Totalt står det 25,5 mill. kroner igjen på prosjektet 31.12.2017 som 

rebudsjetteres til 2018. 

 

Kommunene skal gjennomføre en rekke tiltak vedtatt i hovedplan vei (13/569). Flere 

prosjektene er påbegynt og ferdig, men det er forsinkelser på prosjektet. Mange prosjekter er 

ikke satt i gang på grunn av manglende kapasitet til prosjektstyring og ivaretakelse av 

byggherreansvaret for tiltak. Det er pr 31.12.1017 totalt 17,8 mill. kroner i ubrukte 

budsjettmidler på hovedprosjektet (411102). 

 

Finansiering:    

- Bruk av lån er lavere enn budsjettert ettersom prosjektene ikke har hatt like rask 

fremgang som forventet ved budsjettering.  
 

Renter og avdrag 

I følge Fylkesmannens anbefalinger bør ikke netto renter og avdrag overstige 7 %, målt i forhold 

til driftsinntektene. Kapitalutgiftene for Enebakk kommune ligger foreløpig under anbefalt 

nivå.  Dersom Enebakk kommune bruker 7 % eller mer av driftsinntektene til renter og avdrag 

vil mindre midler kunne brukes til tjenester til innbyggerne. Grensen for en 

lavinntektskommune vil imidlertid ligge lavere enn for en kommune med høye frie inntekter 

dersom tjenestenivået for landets innbyggere skal holdes på et tilnærmet likt nivå uavhengig av 

hvor man bor. Som det fremgår i grafen nedenfor har netto kapitalutgiftene i prosent av 

driftsinntekter økt hvert år siden 2014. Kapitalkostnadene steg med ca. 5  mill. kroner fra 2016 

til 2017. Stigningen i driftsinntektene er ikke tilsvarende stort, noe som antyder en negativ trend 

som gjør at kommunen må bruke mer av sine inntekter på kapitalutgifter.  
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Den økende kapitalkostnaden har sammenheng med at det tidligere har vært manglende 

fremgang på investeringsprosjekter, men at prosjektene nå gradvis realiseres. På en annen side 

er rentenivået på et historisk lavt nivå. Dette holder kapitalkostnaden på et relativt lavt nivå, 

sett i forhold til økningen i netto langsiktig gjeld.  
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2013 2014 2015 2016 2017

Kapitalutgifter i % av driftsinntektene

Brutto renter og avdrag Netto renter og avdrag

2013 2014              2  015 2016 2017

 Brutto renter og avdrag      33 353 938      30 631 173          32 990 725        36 386 896           40 686 017 

 Netto renter og avdrag      24 670 138      21 561 711          23 929 636        28 249 923           33 271 440 
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Gjeld- og finansforvaltning 

Langsiktig gjeld 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens netto langsiktige gjeld. I 2017 økte netto 

langsiktig gjeld med 158,8 mill. Brutto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene utgjør nå 

hele 130,9 %. Det er en økning på 42,1 % i perioden.  

Kommunens låneportefølje: 

Enebakk kommunes låneportefølje pr. 31.12.17 er på ca. 969 mill. kroner hvorav startlån 

(formidlingslån) utgjør ca. 74 mill. Hele låneporteføljen, med unntak av startlån, blir forvaltet 

av Bergen Capital Management AS (BCM). Dette beløpet er på 895 240 600 kroner.  

 

Nøkkeltall fra BCM 31.12.2017 01.01.2017 Forklaring 

Lånegjeld ekskl. 

formidlingslån 
Kr. 

895 240 600 

Kr. 

741 240 600 

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av 

rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt 

i stamdataoversikten. 

Rentebindingstid                              

(inkl. rentebytteavtaler med 

fremtidig oppstart dersom det 

finnes slike i porteføljen). 

1,13 ÅR 1,19 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på 

sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, 

hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag 

og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og 

årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det 

at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 

måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert 

nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på 

markedsverdier.  

Vektet gjennomsnittsrente 1,43 % 1,60 % 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved 

sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til 

durasjon og rentesikringsstrategi. 

Kapitalbinding 9,82 ÅR 11,80 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 

kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i 

gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er 

nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto 

mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like. 

 

I løpet av året har kommunens vektet gjennomsnittsrente redusert fra 1,60 til 1,43 %. 

Kommunens langsiktige lån er hovedsakelig tatt opp i Kommunalbanken.  
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Husbankens lån- og tilskuddsordninger  

Startlån (Tall i 1000 kr)  2013 2014  2 015  2016 2017 

 Utlån (kr)   12 123     5 165      7 016      7 872   24 635  

  Antall bevilgede lån           22              11              5          13  

 Aktive forhåndsgodkjenninger            9 750             -  

 Antall forhåndsgodkjenninger                    4             -  

 Boligtilskudd            

 Utbedring/tilpassing (kr)         308        330            10         102             -  

  Antall tilskudd              3             3              1              3             -  

 Etablering (kr)         117              -         600         100        200  

  Antall tilskudd              2              -              2              1            1  

 Aktive forhåndsgodkj. tilskudd               300        300  

 Antall forhåndsgodkj. tilskudd                    2            2  

 

Innvilgede startlån er fordelt på reetablering etter samlivsbrudd, refinansiering av gjeld, og 

økonomisk vanskeligstilte barnefamilier som har fått kjøpe boligen de har leid. Et lån er gitt i 

samfinansiering med ordinær bank. Lån og tilskudd ble gitt til etablering av enslig forsørger. 

Tilskudd til tilpasning ble gitt til voksne med nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunen har pr. 31.12.2017 ca. 74 mill. kroner i formidlingslån.   

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kommunen har pr. 31.12.2017 plassert totalt 75,4 mill. kroner i forskjellige papirer oppgitt i 

markedsverdi. Oversikten nedenfor viser verdien av kommunens ledige driftslikvider og 

overskuddslikvider. 

  31.12.2016 31.08.2017 

   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforb.               117,3  100 % 118,3 100 % 

 Samlet driftslikviditet          117,3  100 % 118,3 100 % 

 Aksjer          

 First aktiv rente  37,5  51 % 39,1 52 % 

 Holberg likviditet                 35,8  49 % 36,3 48 % 

 Samlet overskuddslikviditet            73,3  100 % 75,4 100 % 
     

 Samlet likviditet          190,6    193,7   

         

Enebakk kommune hadde en avkastning på overskuddslikviditeten på kr. 2,15 mill. i 2017.  

Kommunens likviditet har vært god gjennom hele 2017.  
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Økonomisk oversikt for avdelingene 

Avdelingene gikk med et totalt merforbruk på kr. 8,8 mill. kroner i 2017. Merforbruket er i stor 

grad fordelt mellom KOS og HOS. Avdelingenes driftsresultat per 2017 fremgår av tabellen 

nedenfor:  

 

 
 

Sentraladministrasjonen (SA) gikk i balanse i 2017. Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) har 

et merforbruk som skyldes i hovedsak ikke-budsjettert utgift til kjøp av introduksjonstjenester 

for flyktninger.  Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) har et merforbruk som hovedsakelig er 

knyttet til barnevern, kjøp av sykehjemsplasser, overliggerdøgn på Ahus og økende behov for 

hjemmetjenester. Teknisk avdeling (TES) har et lite merforbruk knyttet til veidrift, 

veivedlikehold, bygningsdrift, vedlikehold samt eiendomsforvaltning. 

 

Tiltak i HOS ble iverksatt gjennom året for å begrense merforbruket. Dette var blant annet 

begrenset bruk av private tiltak og institusjonsplasser i barnevernet. Det ble også sett på om vi 

kunne ha strengere krav til tildeling av tjenester og omgjøring av oppgaver i hjemmetjenesten. 

Videre ble det jobbet aktivt for å begrense kjøp av sykehjemsplasser til et absolutt minimum. 

Det jobbes også aktivt for å få ned sykefraværet da dette kan redusere bruken av ekstra 

bemanning gjennom innleie av vikarbyråer. 

SA har i 2017 blant annet holdt en stilling vakant deler av året. Mens enkelte enheter ved TES 

har innført innkjøpsstopp. 

 

Ved KOS skyldes merforbruket i hovedsak ikke-budsjettert utgift til kjøp av 

introduksjonstjenester for flyktninger. Avdelingen hadde ikke mulighet til å dekke 

merkostnaden innenfor egen ramme uten at dette hadde gått utover andre tjenester ved 

avdelingen. I handlingsprogram 2018-2020 ble det bevilget ekstra midler til kjøp av 

introduksjonstjenester, og det forventes derfor ikke merforbruk i 2018.  

 

 

 

 

  

RSK 2017 BUD 2017 Avvik

 Sentraladministrasjonen                38 330 515                                  38 392 100 -            61 585 

 Kultur- og oppvekstavdelingen             243 749 041                               240 769 500        2 979 541 

 Helse- og omsorgsavdelingen             188 047 258                               182 211 900        5 835 358 

 Teknisk avdeling inkl. selvkost                62 172 813                                  61 947 000            225 813 

 Kirkelig fellesråd                  5 595 400                                     5 595 400                           - 

 Sum avd. inkl.  

selvkostområdene 
537 895 027  528 915 900                  8  979 127 

 Selvkost (Avløp, feiing og 

renovasjon) 
-             13 377 161 -                               13 222 000 -         155 161 

 Sum avd. ekskl.  

selvkostområdene 
524 517 866  515 693 900                  8  823 966 
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Organisasjon og personale 

Enebakk kommune er organisert slik at enhetslederne har ansvar for fag, folk og penger. 

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef.  

 

 

Antall faste årsverk for 2016 og 2017. Endringer i antall årsverk er nærmere beskrevet under 

hver avdeling/enhet.  

 

  

Avdeling 31.12.2016 31.12.2017 

Sentraladministrasjonen (SA) 22,55 22,55 

Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 266,35 265,69 

Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 209,76 215,71 

Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES) 70,07 71,57 

Sum 568,73 575,52 
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Forvaltningsrevisjoner 2017 

Internkontroll 

Follo distriktsrevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjon av 

internkontrollen i kommunen. Formålet med rapporten var å undersøke om kommunen har 

etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll.  

I sammendraget av rapporten skriver revisjonen at Enebakk kommune har på plass mange av 

elementene som hører med i kommunal internkontroll. Kommunen har samlet alle 

retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem (Compilo), men en del av dokumentene trenger 

revidering. Revisjonen skriver videre at kunnskapen om kvalitetssystemet bør høynes blant de 

ansatte. De legger også vekt på at kunnskapen og bruken av avvikssystemet (Compilo) bør bli 

bedre. I tillegg rapporterer revisjonen at risikovurderinger av mål på overordnet nivå og på 

enhetene kun gjøres delvis. Sammendraget avsluttes med at Enebakk kommune mangler en 

samlet, systematisk oversikt over internkontrollarbeidet.  

Rådmannen har skrevet et høringssvar til rapporten. I høringssvaret beskriver rådmannen planer 

for forbedring i forhold til konklusjonene og anbefalingene som fremkommer av rapporten. 

Dette arbeidet er allerede igangsatt og vil videre være en kontinuerlig prosess for  å styrke 

internkontrollsystemet i kommunen.  

Kommunale avgifter 

Forvaltningsrevisjonen har også gjennomført en revisjon av kommunale avgifter. Revisjonen 

har gjennomgått selvkostregnskapene som danner grunnlaget for de kommunale avgiftene som 

innbyggerne i Enebakk betaler for ulike tjenester slik som avløp, renovasjon m.m.. I revisjonen 

har det vært fokus på etterlevelse av regelverket og hvordan kommunens gebyrsystem er 

innrettet.  I forhold til innrettelsen av gebyrsystemet har det vært fokus på om systemet gir 

urimelig utslag for innbyggeren, om kommunen får dekket sine kostnader og dekket sine 

budsjetterte inntekter.  

 

Oppsummert viser undersøkelsen til forvaltningsrevisjonen at Enebakk kommune følger 

regelverket for selvkostområdene, og at direkte og indirekte kostnader er tatt med i 

regnskapene. Videre anbefaler revisjonen å gjennomføre enkelte tiltak for å forbedre grunnlaget 

for de kommunale avgiftene, blant annet anbefaler de at det utarbeides budsjettkalkyle for 

områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging. 

Internkontroll 

Gjennom vårt elektroniske kvalitetssystem Kvalitetslosen (Compilo) jobber Enebakk kommune 

kontinuerlig med kvalitet innenfor alle kommunens tjenesteområder. Her finnes blant annet 

styringsdokumenter, prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. Dokumentene i 

kvalitetssystemet dekker det daglige behovet for tilgang til blant annet tjenesteprosedyrer, 

rutiner og reglementer. Det er etablert superbrukere for hver avdeling og det avholdes 

superbrukermøter hvor det er fokus på rutiner, funksjonalitet og informasjon til 

enhetene/ansatte. Utviklingen i registrering av avvik fra 2015: 

2015: Innmeldt totalt 433 avvik. Av disse ble 392 lukket i 2015. Ingen registrerte varslingssaker 

2016: Innmeldt totalt 503 avvik. Av disse ble 500 lukket i 2016. Ingen registrerte varslingssaker 

2017: Innmeldt totalt 674avvik. Av disse ble 662 lukket i 2017. Ingen registrerte varslingssaker 

Økningen av avvik fra 2015 til 2017 skyldes at Enebakk kommune har blitt mer bevisste på 

avviksrapportering de siste årene. Et økt fokus rundt avviksrapportering og internkontroll er 
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svært positiv og er med på å sikre at arbeidsoppgavene i kommunen blir utført i henhold til 

ønsket nivå, metode, standard og kvalitet.  

Innkjøp 

Enebakk kommune har totalt 168 aktive rammeavtaler, av disse er 44 lokale som kun gjelder 

for Enebakk mens 124 er interkommunale gjennom felles innkjøpssamarbeid (NRI).  

 

Leverandørstatistikken for 2017 viser totalkostnad på 489 258 725 MNOK. 

 

Kjøp av varer, tjenester, helse og prosjekter fra 1 333 leverandører. 

 

 

 

Når vi ser på 2017 samlet er totalt kjøp på rammeavtaler 16,25 % av et totalt kjøp på 489,2 

MNOK. I henhold til avtalelojalitet er kjøp utenfor rammeavtale høyt som vist i tabellen på hele 

30,61 %. Kommunen arbeider kontinuerlig for å øke andelen kjøpt på rammeavtaler.  

 

I 2018 vil flere av dagens rammeavtaler utløpe. Disse vil bli rullert fortløpende gjennom nye 

konkurranser. 

Varslingsrutiner 

Enebakk kommune er opptatt av å ha gode varslingsrutiner slik at alle som ønsker å varsle om 

kritikkverdige forhold, skal føle trygghet for at dette er noe ledelsen ønsker. Varslingsrutiner er 

vedtatt av kommunestyret. Enebakk kommune bruker kvalitetssystemet 

«Kvalitetslosen/Compilo».  

Likestilling  

Ulikheter og mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for å 

opprettholde god kvalitet over tid. Det er også en viktig forutsetning for nyskapning og 

innovasjon. Å sikre mangfold på alle nivåer i kommunen er viktig for kvalitet på tjenesten til 

innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Alle 

ansatte har et medansvar for å forebygge og forhindre at diskriminerende holdninger og praksis 

får utvikle seg på den enkelte arbeidsplass. 

Enebakk kommune arbeider aktivt for likeverd og likestilling på alle nivåer i kommunen. Dette 

er en del av rekrutteringspolitikken, og det tilstrebes bl.a. å rekruttere menn i de tradisjonelle 

kvinneyrkene under ellers like forhold. Enebakk kommune tilstreber lik lønn mellom kvinner 

og menn, der hvor arbeidet er av lik karakter. Tabellen nedenfor viser kommunes 

kjønnsbalanse. Alle faste og midlertidige ansatte uavhengig av stillingsprosent er med. 

Ansatte 

Kjønnsbalanse Menn Kvinner Totalt 

Totalt 167 534 701 

Rådmannens ledergruppe 5 1 6 

Rådmannens utvidede ledergruppe 12 16 28 

Kommunen ønsker at bygg for publikum og ansatte skal være universelt utformet for å gjøre 

dem tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.  

Registrerte totalkjøp for 2017 489 258 725   Prosentfordelig:

Kjøp på NRI avtaler 38 515 161          7,87 %

Enebakk avtaler 41 002 102          8,38 %

Innvesteringers kostnader 260 000 000       53,14 %

Kjøpt utenfor rammeavtale 149 741 489       30,61 %
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Enebakk kommune opprettet i 2017 Råd for eldre og Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i stedet for fellesrådet som vedtatt lagt ned i kommunestyresak 115/16 den 

05.12.2016. Rådenes hovedoppgaver i 2017 var å være rådgivende og konsultativt organ for 

kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i spørsmål som gjelder eldre og mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Rådene har også mulighet til å selv ta opp saker som gjelder eldre 

eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Etikk 

I Enebakk kommune skal det være en kultur som gjenspeiler etiske kjerneverdier. Folkevalgte 

og ledere skal gå foran som et godt eksempel og motivere til etisk refleksjon og gode valg. 

Kommunen har felles reglement for ansatte og folkevalgte over etiske retningslinjer. De etiske 

retningslinjene ble revidert i 2017, og det ble utarbeidet en etikkplakat som skal danne grunnlag 

for diskusjoner og bevisstgjøring rundt etiske problemstillinger i enhetene. Reglementet var til 

behandling i AMU, AU, HTV-møte, ADU og KST.  

Enebakk kommune er medlem i Transparency International (TI). TI er den globale 

sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom kunnskap 

om skadevirkningene av korrupsjon, ønsker Enebakk kommune å øke bevisstheten i forhold til 

å bekjempe korrupsjon.  

Kompetanse 

Arbeidsmarkedet er stramt og innenfor noen yrkesgrupper er det vanskelig å rekruttere 

medarbeidere med formell kompetanse. Arbeidet med fagrettet kompetanseutvikling foregår 

avdelingsvis og tilpasses de ressursene det enkelte tjenesteområdet har. Personalkontoret har 

ansvar for kompetansehevende kurs som er sektorovergripende, som arbeidsmiljøloven, 

hovedavtalen, hovedtariffavtalen, nærværskurs, osv. Helse og omsorgsavdelingen påbegynte i 

2017 dialog med de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for ansatte i deltidsstillinger 

som utgangspunkt for å øke antall heltidsstillinger.  

Enebakk kommune ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta imot lærlinger. Lærlinger gir nye 

impulser og bidrar med ny kunnskap og kompetanse. Ved å ta imot lærlinger kan kommunen 

markedsføre seg i et presset arbeidsmarked og øker mulighetene for at lærlingene vender tilbake 

etter endt utdanning. Enebakk kommune har som mål å ha 1 lærling pr 1000 innbygger i henhold 

til nasjonale føringer. Kommunestyret vedtok i 2016 å øke antall lærlinger til 20 innen 2020. 

Pr. 31.12.2017 var det 13 lærlinger i Enebakk kommune, fordelt på 11 lærlinger og 2 

lærekandidater. 

Rekruttering 

Kommunen opplever at det er utfordringer i forbindelse med rekruttering innenfor enkelte 

yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt stillinger tilknyttet skole, barnehage og omsorgssektoren. 

Vi merker også en stadig økende tendens til at det er krevende å rekruttere ledere samt høyere 

utdannede fagpersoner innenfor teknisk sektor. I barnehagesektoren må vi innvilge flere 

dispensasjoner fra utdanningskravet enn vi hadde tidligere. Med disse utfordringene vil det 

være viktig og riktig å jobbe godt for å beholde medarbeidere i organisasjonen. I denne 

sammenheng satses det på utvikling av egne ansatte for på sikt å ha den kompetansen vi trenger 

for å møte morgendagens utfordringer.  

Lønnspolitikk 

Det ble i 2017 gjennomført lokale forhandlinger kun for kapittel 3, 4 og 5.  

Lønnspolitikken skal sikre lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn i kommunen, sett i forhold 

til arbeidets utførelse. Kommunen tilstreber å benytte andre virkemidler enn kun lønn, for å 
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rekruttere og beholde medarbeidere. Det er bl.a. i denne forbindelse igangsatt arbeide med 

utvikling av medarbeiderskap. Målet er å skape mer entusiasme, ansvarlighet og samarbeid hos 

alle medarbeidere uavhengig av nivå, samt at Enebakk kommune skal være en attraktiv 

arbeidsplass. Det tar erfaringsmessig 1,5 – 2 år å få etablert medarbeiderskap og godt samarbeid 

i praksis i en så stor organisasjon. Resultatet viser seg i form av bedre samarbeid mellom ledere 

og medarbeidere, redusert konfliktnivå og styrket profesjonalitet ift arbeidsoppgaven. Redusert 

sykefravær er erfaringsmessig ofte en ‘bieffekt’. 

 

Lønnsoppgjør  

I 2017 ble det gjennomført lokale og sentrale lønnsforhandlinger. Det sentrale oppgjøret 

(kapittel 4) innebar en økning på ca. 2,12 %, mens det lokale oppgjøret ble ca. 1,89 %. Total 

lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret var ca. kr. 9,2 mill.  

 

Deltid 

Deltid er mest utbredt blant kvinner. I samsvar med målsettingen til KS om å redusere bruk av 

deltid, er det et mål for Enebakk kommune at de som ønsker større stillingsprosent skal få det 

der dette er mulig i forhold til driften. Enebakk kommune vil med flere heltidsstillinger ha større 

mulighet for å rekruttere flere menn inn i omsorgsyrkene. Ansatte med uønsket deltid jobber i 

hovedsak på sykehjem/boligene/hjemmetjenesten og skole/SFO. Det ble i 2016, i samarbeide 

med de tillitsvalgte, igangsatt et prosjekt med fokus heltidskultur. Helse og omsorgsavdelingen 

påbegynte i 2017 dialog med de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for ansatte i 

deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke antall heltidsstillinger, jf. pkt. kompetanse ovenfor.  

 

Seniorpolitikk 

Kommunen arbeider for å legge til rette for at seniorer kan stå lenger i arbeid. Leder skal 

gjennomføre en samtale med alle som fyller 62 år. Det blir da opprettet en senioravtale, hvor 

den ansatte får redusert sin arbeidstid med 10 %. Seniordagen skal fortrinnsvis tas ut som en 

fast fridag én dag annenhver uke. 

  



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

30 

 

Sykefravær 2012-2017 

 

 

 

Målet for 2017 var å redusere fraværet til 7,5%. Resultatet for 2017 viser et fravær på 7,8%. 

 

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. 

Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den 

enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet 

og færre jobbrelaterte helseplager. 

 

Enhetslederne har god fokus på nærværsarbeid og samarbeidet godt med partene i de enkelte 

enhetene. Bedriftshelsetjenesten har blitt benyttet som rådgiver i enhetene ved forespørsel. I 

tillegg er det viktig at det stilles krav til den ansatte, om hva de kan bidra med, for å finne 

felles gode løsninger for å komme tilbake i arbeid. 

 

Enebakk kommune har god og tett oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere. 

Oppfølgingsplaner blir utarbeidet, og dialogmøter avholdes en gang per måned. 

Bedriftshelsetjenesten er med på alle dialogmøter. Den ansattes lege blir også invitert til 

dialogmøtene når det ønskes av en av partene. Det har i 2017 blitt invitert til ekstra 

dialogmøter etter forespørsel fra enhetsledere. 

 

Vi ser at det fortsatt er langtidsfraværet som har høyest fraværsprosent. Korttidsfraværet har 

vært stabilt i perioden.  

 

Det er igangsatt nærværsarbeid som medarbeiderskap i enheter som har ønsket dette. I  

tillegg har vi i planlagt flere prosjekter i samarbeid med bedriftshelsetjenesten som har fokus 

på nærværsarbeidet. Første forflytningskurs ble avholdt januar 2017. Det er planlagt å videre 

føre forflytningsordningen til boligene og hjemmetjenesten. I tillegg ønskes det igangsatt 

prosjekt rundt «gravide i arbeid». Det forventes at disse nærværsprosjektene på sikt gir økt 

nærvær i enhetene. Disse prosjektene er i samsvar med IA/HMS – handlingsplan for 2017 og 

2018 samt aktivitetskalenderen med bedriftshelsetjenesten. 
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Inkluderende Arbeidsliv  

Enebakk kommune er en IA-bedrift. Arbeidet med oppfølging av medarbeidere er lagt til 

enhetslederne med bistand fra personalavdelingen. Dialogmøter blir gjennomført i samsvar med 

IA-avtalen med et samarbeid mellom enhetsleder, bedriftshelsetjenesten, lege, NAV og den 

sykmeldte.  

 

Medbestemmelse 

Det har vært avholdt jevnlige møter mellom rådmannen, HR-sjef og hovedtillitsvalgte. Her 

orienteres det om aktuelle saker som berører økonomi, organisering og arbeidstakernes 

arbeidssituasjon samt at det gjennomføres lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene. 3-

partmøtene mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud er en annen viktig arene for 

medbestemmelse. Hovedtillitsvalgte får tilsendt referater fra møter mellom rådmannen og 

lederne (ALF og ULF).  Rådmannen vil betegne forholdet mellom kommunens administrative 

ledelse og de tillitsvalgte som meget godt, og er ikke i tvil om at dette i stor grad bidrar til et 

godt og positivt arbeidsmiljø. 

 

Helse-, miljø og sikkerhet 

Kommunen omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven som stiller krav om 

særlig overvåking av arbeidsmiljøet, målinger, periodisk kontroll og/eller helsekontroll av 

arbeidstakerne. Det har i 2017 blant annet blitt gjennomført: 

- Medarbeidersamtaler 

- Arbeidsplassvurderinger 

- Krav og funksjonsvurderinger 

- Arbeidshelseundersøkelser 

- Medarbeiderskap 

- Dialogmøter 

- Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplasser 

- 3-parts møter 

- Forflytningskurs for sykehjemmene 

- Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling 

 

Enebakk kommune kjøper bedriftshelsetjenester gjennom samarbeidsavtale med Solheim 

HMS-senter. Dette innebar bl.a. følgende tjenester i 2017: 

- Lovpålagte helsekontroller 

- Deltagelse i arbeidsmiljøutvalget 

- Deltagelse i dialogmøter 

- Yrkeshygiene 

- Støymålinger 

- Arbeidsplassvurderinger 

- Deltagelse på diverse møter som tilsyn fra Arbeidstilsynet m.m. 

- Ergonomi og arbeidsplassvurderinger 

- Krav og funksjonsvurderinger 

- Konsultasjon arbeidspsykologisk rådgivning 
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Vernetjenesten 

Det er 24 verneombud i Enebakk kommune i tillegg til hovedverneombud. Det gjennomføres 

vernerunder i alle avdelingene i kommunen.  Det er enhetslederne i samarbeid med de lokale 

verneombudene som har ansvar for at tiltakene blir gjennomført i samsvar med 

handlingsplanen.  

Hovedverneombudet har faste møter med alle verneombudene, for oppdatering og felles 

forståelse. Hovedverneombudet er frikjøpt med 0,25 årsverk. I tillegg til løpende oppgaver som 

medvirkning i arbeidsmiljøundersøkelser og andre lovpålagte oppgaver, gjennomfører 

hovedverneombudet regelmessig møter med plassverneombudene. HR-sjefen og 

hovedverneombudet har faste månedlige møter. Valgperioden for Hovedverneombudet går ut 

primo 2017. 

  

Beredskap 

Kommunen deltok i januar i en stor beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Dette var lærerikt og vi fikk anledning til å kartlegge styrer og svakheter i 

organisasjonen. I tillegg har kommunen hatt 3 skrivbordsøvelser med forskjellige temaer. 

Det er etablert et nært samarbeid med Follo-kommunene og målsettingen er å møtes 6 ganger i 

året. Det er også blitt avholdt 2 møter med politiet i regi av politiet. 

Høsten 2017 hadde vi tilsyn med kommunal beredskapsplikt, av fylkesmannen. Fylkesmannens 

hovedinntrykk etter tilsynet var at Enebakk kommune jobber godt med samfunnssikkerhet og 

beredskap, men at det ikke dokumenteres i tilstrekkelig grad. Dette medførte 2 avvik og 1 

bemerkning. 

Kommunen jobber målrettet med å revidere beredskapsplanen og har satt i gang en større 

prosess med å utarbeide en ny beredskapsplan. Målet er å ha denne klar i løpet av 2018. 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 5 arbeidsgiverrepresentanter og 5 arbeidstaker-

representanter, samt ordføreren og en representant fra Follo Bedriftshelsetjeneste. Alle 

verneombud og medlemmer i AMU får opplæring i HMS-arbeid. Det har vært gjennomført 7 

møter i 2017 og bl.a. saker knyttet til: 

- IA Handlingsplan og fremdriftsplan/tiltak 

- Sykefravær-rapportering 

- HMS Handlingsplaner for enhetene 

- Reviderte etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Enebakk kommune 

- Visma moduler – elektronisk flyt av dokumenter 

 

IKT 

Enebakk kommune har et etablert IKT-samarbeid med Rælingen og Fet kommune, med 

Rælingen som vertskommune. Driften omfatter alt av infrastruktur, servere, applikasjoner, 

tjenester og brukerstøtte. Fordelen med denne stordriften er bl.a. reduserte kostnader. 

Innenfor helsetjenestene satser kommunen på velferdsteknologi. Det er i første omgang 

utskifting av trygghetsalarmer som må på plass, men også andre digitale hjelpemidler vil blir 

forespurt. Det vektlegges å finne gode digitale løsninger som kan gir bedre kvalitet på de 

velferdstjenester vi tilbyr.  



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

33 

 

Oppvekstsektoren har fokus på å videreutvikle den digitale læringsplattformen. Det er blitt 

anskaffet et nytt administrativt system hvor kommunikasjonen med elever og foresatt skjer 

digitalt. I tillegg er det blitt etablert en skytjeneste for elever og lærere hvor læring, oppgaver 

og innleveringer skjer. 

Den digitale satsingen skjer både på skolene og i de kommunale barnehagene. Det satses på 

lesebrett for de yngste og pc’er for de eldre. 

De interne tjenestene er også gjenstand for oppgradering til digitale løsninger. Her blir det 

jobbet med å implementere elektronisk saksgang på mange områder. Fordelen det gir er bl.a. 

redusert behandlingstid, riktigere data til rett tid og bedre flyt. Det settes fokus på elektronisk 

forsendelse til våre innbyggere og systemene blir fortløpende oppgradert til å bruke denne 

tjenesten. 

 

Velferd 

Nyttårsfesten 

Ansvaret for festen går på rundgang mellom kommunens avdelinger. I 2017 var det Helse og 

omsorgsavdelingen som holdt festen. Mange av kommunens ansatte deltok og bidro til at dette 

ble et godt arrangement.  

 

Bedriftsidrettslaget 

Enebakk kommune har treningsrom i den nye delen på Ignagard som ansatte kan benytte. Nytt 

tilbud til de ansatte er at treningsrommet i Enebakkhallen kan benyttes, og her har 

tirsdagstrimdamene igangsatt treningstid tirsdag kveld. I tillegg er det ballgruppe, skiturer og 

aktiviteter i svømmehallen på Enebakk ungdomsskole. Det har vært en økning i antall 

svømmende på onsdagene.  
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ÅRSRAPPORT 2017 
 

 

AVDELINGER OG ENHETER 
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Sentraladministrasjonen (SA) 
 

Generelt 

Sentrale oppgaver er ledelse av kommunens administrasjon, overordnet lønns- og 

personalpolitikk, bistand til enhetene i personal- og økonomisaker, lønnsfunksjon, innfordring, 

innkjøp, lån- og tilskuddsordninger, saksbehandling og sekretærfunksjoner politiske organer, 

publikumsservice og informasjon. Rådmann Kjersti Øiseth er overordnet leder for hele 

kommunens organisasjon. HR-sjef Dag Møkleby er leder for Personal og tjenester og 

økonomisjef Lars André Kløvstad er leder for økonomiavdelingen. 

 

Bemanning 

Enhet 2016 2017 

Rådmannskontoret inkl politikk og IKT 2 2 

Personal og tjenester 11,55 11,55 

Økonomikontoret 9 9 

Sum 22,55 22,55 

 

Sentraladministrasjonen består av enhetene rådmannskontoret, personal & tjenester og 

økonomi.  

 

Sykefravær 

Totalt var sykefraværet i 2017 i sentraladministrasjonen på 3,8 %. Dette er nedgang fra 2016 

på 2,1 %.  Korttidssykefraværet (1-16 dager) var på 1,6 % og langtidssykefraværet (Over 17 

dager) var på 2,2 %.  

 

Økonomi 
  Regnskap 

2017 

Budsjett 

2017 
Avvik 

(i 1000 kr.) 

Brutto lønn 21 166 22 360 -1 194 
Refusjoner -1 198  -910  -288  

Netto lønn 19 969 21 450 -1 482 

Driftskostnader 19 016 17 692 1 324 
Driftsinntekter -654 -750 96 

Regnskapsmessig(mindrefor.) 38 331 38 392 -62 

 

Som det framgår av tabellen gikk sentraladministrasjonen omtrent i balanse totalt sett i 2017. 

Netto lønn endte med et mindreforbruk på ca. kr. 1,5 mill. Dette skyldes hovedsakelig vakanse 

i stillingen som innkjøpsansvarlig, lave vikarkostnader,  pensjon og refusjoner. Avdelingen 

jobber med å øke antall lærlinger i kommunen som en del av opptrappingsplanen mot 20 

lærlinger i 2020 i henhold til kommunestyrets vedtak. Fra 2018 blir lærlingebudsjettet flyttet 

fra avdelingene til sentraladministrasjonen.  

Driftskostnadene gikk med et merforbruk på ca. kr. 1,3 mill. De største enkeltpostene med 

merforbruk var forsikring, avgifter/gebyrer/lisenser og godtgjørelse folkevalgte.    
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Aktiviteter 

2017 har vært et år med stort fokus på digitalisering og effektivisering. Strammere budsjetter 

legger premisser for at avdelingen må jobbe smartere og mer effektivt for å kunne levere samme 

kvalitet på tjenestene. I løpet av året har sentraladministrasjonen implementert elektronisk 

løsning for blant annet behandling av reiseregninger og registrering av ferie og fravær. Målet 

var også å få implementert modul for elektronisk håndtering av personalmeldinger, men det vil 

først komme på plass i 2018. Digitalisering av slike tidligere manuelle prosesser gir store 

positive effekter både når det gjelder effektiv tidsbruk, kvalitet og kontroll.  

Det har også vært et klart mål å redusere utgifter og tidsbruk gjennom digitalisert postgang. 

Målet som ble satt om reduserte utgifter knyttet til dette ble ikke nådd i 2017, men det forventes 

full effekt og større besparelser i 2018.  

Strategisk plan for informasjonsforvaltning omhandler blant annet intern og ekstern digital 

kommunikasjon relatert til servicetorget, herunder fremtidige selvbetjente løsninger for 

innbyggerne. Dette er delvis igangsatt med innføring av nye hjemmesider. Dette skal fullt ut 

implementeres i løpet av 2018.  
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Rådmannskontor inkl. politikk og IKT  
 

Generelt 

Rådmannskontoret består av ordfører Øystein Slette, rådmann Kjersti Øiseth og IKT/beredskap.  

 

Bemanning 

 

 

 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannskontoret (med IKT og folkevalgte organer) gikk med et merforbruk på kr. 0,87 mill. 

i 2017. Merforbruket er fordelt med kr. 527 000 på folkevalgte organer, kr. 204 000 på 

rådmannskontoret og kr. 139 000 på IKT. De største postene med merforbruk er 

avgifter/gebyrer/lisenser, godtgjøring folkevalgte og overføringer.  

 

Aktivitet 

Rådmannen har ansvar for den strategiske ledelsen av kommunen sammen med sine 

kommunalsjefer. Rådmannskontoret har i tillegg ansvar for saksproduksjon til politisk nivå. I 

tillegg utføres det et betydelig arbeid med personalfaglige spørsmål til kommunens øvrige 

ledere og medarbeidere. Beredskap og IKT er et annet viktig område som er tillagt 

rådmannskontoret. I 2017 er det gjennomført en stor beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen 

samt at kommunen i egenregi har gjennomført 2 skrivebordsøvelser. Dette har vært en nyttig 

erfaring og vil innarbeides i det videre beredskapsarbeidet. Den teknologiske utviklingen går 

fort. Poenget med digitalisering av tjenestene er å løse kjente oppgaver på nye og bedre måter. 

Dette er en kontinuerlig utvikling som krever stort fokus fra kommunens ledelse i årene som 

kommer.   

Ansvaret for drift av infrastruktur, serverpark m.m, service og driftsavtaler for IKT er tillagt 

Øyeren IKT. 

  

Ansvar Enhet 2016 2017 

1120 Rådmannskontor 1 1 

1121 IKT 1 1 

Sum  2  2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              6 131           5 832 299 

Refusjoner               -33                   0   -33  

Netto lønn 6 097           5 832 266 

Driftskostnader 14 902           14 292 610 

Driftsinntekter -5                    0 -5 

Regnskapsmessig (merforb.) 20 994           20 124 870 
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Personal og tjenester 
 

Generelt 

Enheten har 10 ansatte, ledes av HR-sjef Dag Møkleby og har oppgaver fordelt innenfor tre 

områder: Personal (personalforvaltning og organisasjonsutvikling), Interne fellestjenester (IFT) 

– arkivleder Torbjørn Pedersen (arkiv, politisk sekretariat), og Servicetorget – fagleder Heidi 

Fløtberget. 

 

Servicetorget og interne fellestjenester ble i 2017 besluttet slått sammen til en enhet. 

Bakgrunnen for dette er å få større fleksibilitet og benytte ressursene og kompetansen i enheten 

bedre i forhold til oppgaver som er lagt til enheten: Herunder felles kommunikasjons- og 

dokumentasjonsoppgaver. Den sammenslåtte enheten vil ha navnet kommunikasjon og 

dokumentasjon (KD). Det søkes med dette å utvikle mer stabilitet i driftskritiske og sårbare 

tjenester for kommunen, eksempelvis oppgaver knyttet til politisk sekretariat. Samlet søkes det 

å frigjøre tid til påkrevde oppgaver bl.a. relatert til videreutvikling av kommunens hjemmesider, 

intranett og tilhørende kommunikasjons- og informasjonsoppgaver iht. 

kommunikasjonsstrategien. 

 

Personal og tjenester vil fra 2018 hete Kommunikasjon, Dokumentasjon og Personal (KDP)  

 

Bemanning 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Personal og tjenester hadde i 2017 et totalt sykefravær på 3,4 %. Dette er nedgang fra 2016 på 

hele 5,5 %.  Korttidssykefraværet var på 1,3 % og langtidssykefraværet var på 2,1 %. Fokus på 

kontroll med sykefravær generelt, rettes i utgangspunktet mot korttids sykefraværet i form av 

tett oppfølging og dialog. Dette gjøres preventivt for å redusere både sykefraværet totalt og 

langtidssykefraværet.  

 

Økonomi 

 
  Regnskap 

2017 

Budsjett 

2017 
Avvik 

(i 1000 kr.) 

Brutto lønn 8 203           8 981 -778 

Refusjoner -334               -150  -184  

Netto lønn 7 870           8 831 -962 

Driftskostnader 3 385           2 793 592 

Driftsinntekter -492               -255 -237 

Regnskapsmessig(mindrefor.) 10 762           11 369 -607 

 

Personal og tjenester gikk med et mindreforbruk på ca. 600 000 i 2017. Mindreforbruket er i 

sin helhet knyttet til lavere netto lønnskostnader enn budsjettert. Enkeltpostene som slår mest 

ut er lavere kostnader til lærlinger, tillitsvalgte og refusjoner. 

 

Aktivitet 

Ansvar Enhet 2016 2017 

1121 Personal og tjenester 10 10 

1121 Tillitsvalgte/Hovedverneombudet 1,55 1,55 

Sum 11,55 11,55 
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Interne fellestjenester har i 2017 gjennomført arbeidet med registrering av bortsettingsarkiv. 

Arbeidet startet opp i 2014 med å digitalisere og registrere papir-arkiv, og sette gammelt arkiv 

i depot. Det er ryddet i 216 arkivserier, som er satt i 1954 arkivstykker (bokser og protokoller). 

Totalt er det registrert 20171 mapper (enkeltsaker/klienter). Fra kjelleren på rådhuset gjenstår 

pr dags dato noe arkivmateriale. Denne delen anses i praksis å være ferdigstilt. 

 

TES-NAB har i 2017 digitalisert 3309 saker, 8474 journalposter og 17559 dokument i eldre 

byggesaksarkiv og landbruksarkiv. 

 

Nåværende arkivdanning i ephorte: 

I 2017 er det registrert 2874 nye saker, 20119 journalposter og 29439 dokument. 

 

Videre ble det i 2017 registrert 1381 utvalgssaker. 

 

Arbeidet med elektronisk arkiv videreføres med planer og prosjekter for 2018: 

- I forbindelse med nytt system for skoleadministrasjon, innføres integrasjon mot ephorte. 

- SvarUt innføres for alle brukere i ephorte, og for de fagsystem som kan sende via SvarUt. 

Det innføres også sending til digipost/e-boks der mottaker har registrert dette. 

- Ferdigstillelse og avslutning rydding av arkivlokalene i kjelleren på rådhuset. Alt 

arkivverdig materielle vil være registrert og overført til arkivlokalet på Ignagard. 

- Det vil tas imot en del eldre arkiv fra barneverntjenesten, PPT, helsestasjonen og NAV for 

registrering og overføring til arkivlokalet på Ignagard.  

- Det igangsettes prosjekt for digitalisering av personalmapper (mapper for personell som 

fortsatt er ansatt i kommunen). 

 

Personalområdet har hatt stort fokus på konsolidering og utvikling av løpende oppgaver og 

driftsfunksjoner, bl.a. sluttføring av implementering av moduler i Visma og elektronisk flyt av 

dokumenter. For-arbeidet med den siste modulen knyttet til Personalmeldinger ble igangsatt 

høsten 2017 for implementering i 1. halvår 2018. 

  
Planverket ift. HMS-relaterte oppgaver er videreført i nært samarbeid med hovedverneombud, 

og tillitsvalgte. Enheten har et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud og har jevnlige 

AMU og HTV-møter, samt AU-møter i tillegg til periodiske samarbeidsmøter med 

hovedverneombudet. Innenfor OU-området har personal igangsatt flere 

medarbeiderskapsprosesser med enhetene.  

Mht aktiviteter knyttet til Personalområdet vises det til omtale under Organisasjon og 

personale ovenfor. 
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Økonomikontoret 
 

Generelt 

Lars André Kløvstad er leder for økonomiavdelingen. Stian Grimsrud er regnskapssjef.  

Enheten omfatter blant annet regnskap, innkjøp, økonomi, lønn og innfordring. 

 

Bemanning 

 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i 2017 var på gjennomsnittlig 4,1 %.  Korttidssykefraværet var på 2,4 % og 

langtids sykefraværet var på 1,7 %. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging gjennom 

samtaler/dialogmøter, tilrettelegging av arbeidsoppgaver / arbeidsplasser og fokus på nærvær. 

En ergoterapeut fra bedriftshelsetjenesten har hjulpet alle ansatte på økonomiavdelingen med å 

tilrettelegge for gode arbeidsforhold på kontorene. Dette har vært et godt tiltak for å motvirke 

slitasjeskader som ofte kan bli en utfordring på stillesittende arbeidsplasser.     

 

Økonomi 
  Regnskap 

2017 
Budsjett 2017 Avvik 

(i 1000 kr.) 

Brutto lønn 6 832          7 547 -715 

Refusjoner -227           -340     113 

Netto lønn 6 605          7 207 -602 

Driftskostnader 729          607 122 

Driftsinntekter -760          -915 155 

Regnskapsmessig(mindrefor.9 6 574          6 899 -325 

Økonomikontoret har et mindreforbruk på totalt kr. 325’. Mindreforbruket skyldes 

hovedsakelig vakant stilling på innkjøp høsten 2017 og lavere utgifter til pensjon enn forventet 

ved budsjettering.  

 

Mål- og resultatstyring 

Fokusområdet kvalitet og produksjon 

Nedenfor vises målekortet med resultatene for 2017 for økonomikontoret innenfor 

fokusområdet kvalitet og produksjon.   

 

 
 

I 2017 er det ikke registrert noen brudd på finansreglementet. Eventuelle brudd på 

finansreglementet skal rapporteres til kommunestyret.  

 

Aktivitet 

Økonomikontoret jobber aktivt med å opprettholde god økonomistyring i avdelingene og 

enhetene.  Det har gjennom hele året vært fokus på oppfølgning av regnskap og budsjett. Det 

Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultat Resultat

-Hva må vår enhet i hvert fall 

lykkes med innenfor dette 

fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi? Grønt Gul Rødt 2017 2016

Produksjon/ kvalitet
KØ1. Sikre god internkontroll i 

økonomienheten
K2. Brudd på finansreglementet Kontroll av rapporter 0 brudd

Ett brudd 

eller mer
0 brudd 0 brudd

Ambisjonsnivå/resultatmål

Fokusområde

Ansvar Enhet 2016 2017 

1130 Økonomiavdelingen 9 9 

Sum 9 9 
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har månedlig blitt rapportert regnskapsresultater til rådmannen og formannskapet på bakgrunn 

av rapporter fra avdelingene.  

 

Aktiviteten i 2017 har økt mye og dette har bidratt til økt aktivitet hos støttefunksjonene. I 

tillegg har økonomiavdelingen fått tilført flere oppgaver uten tilsvarende økning av bemanning. 

Dette merkes spesielt for kommens controller og innkjøpsansvarlig. Situasjonen har krevd mye 

overtidsarbeid for å klare diverse leveranser. Tilnærmet all tid brukes på saksbehandling noe 

som fører til for lite arbeid med rådgivning, opplæring, analyse og utvikling.    

 

I 2017 hadde økonomiavdelingen økt fokus på internkontroll. Gjennom arbeid i forskjellige 

team og seminarer har økonomikontoret utarbeidet flytskjemaer for å identifisere risikoområder 

i arbeidsprosessene våre. Det ble prioritert arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser for alle 

hovedområdene til økonomi. For områder hvor risiko og sannsynlighet for uønsket hendelse 

ble vurdert for høy, er det iverksatt risikoreduserende tiltak. 

 

Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for Handlingsprogram 2017-2020 vedtatt en  

en gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon for å få frem hva som er lovpålagt og ikke-

lovpålagte tjenester i kommunen. Økonomikontoret hadde ansvaret for gjennomføringen av 

dette. Saken ble lagt fram til politisk orientering før sommeren. 
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Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 
 
Generelt 

Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) ledes t.o.m. mars av kommunalsjef Per Sandvik, f.o.m. 

april av kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng. Avdelingen omfatter enhetene administrasjon og 

fellestjenester, kulturtjenesten, 6 grunnskoler og kommunale barnehager. 1.mars ble PPT 

opprettet som egen enhet, og f.o.m 1.juni ble flyktningetjenesten overført fra HOS-avd. til KOS- 

enhet administrasjon og fellestjenester. 

 

Bemanning 

Avdelingen har hatt en 

nedgang i antall årsverk 

knyttet mot overtallighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Avdelingen har et totalt sykefravær på 6,5 % noe som er 2 % lavere enn for 2016. Alle enhetene 

jobber aktivt med fraværsoppfølging gjennom dialogmøter og tilrettelegging av arbeidsplasser 

og arbeidsoppgaver. 

 

Økonomi 

Merforbruk lønn knyttes 

mot statlige satsinger i 

skoler som dekkes av 

økte refusjonsinntekter. 

Økte driftskostnader 

skyldes kjøp av tjenester 

til 

introduksjonsordningen, 

skole/barnehageplasser i andre kommuner, skoleskyss, samt avsetning av øremerkede midler 

til fond. Merinntekten skyldes forskjellige øremerkede statlige tilskudd og refusjonsinntekter. 

Regnskapsmessig merforbruk skyldes ikke-budsjettert utgift til kjøp av introduksjonstjenester 

for flyktninger.  

 

 

 

Enhet 2016 2017 

200 KOS-adm. og fellestjenester         24,02          15,58  

212 PPT-tjenesten  -            8,65  

210 Kulturtjenesten         11,55          11,87  

221 Ytre Enebakk skole         60,20          55,40  

22 Kirkebygden skole         23,05          27,09  

223 Hauglia skole         31,66          30,59  

224 Stranden skole         17,40          18,02  

231Mjær ungdomsskole         21,52          23,04  

232 Enebakk ungdomsskole         24,70          25,20  

241Ytre Enebakk barnehage         18,00          18,00  

242 Kirkebygden barnehage         16,25          14,25  

243 Flateby barnehage         18,00          18,00  

Sum 266,35       265,69  

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn                              188 428 178 075 10 353 
Refusjoner               -7 139 0 -7 139 

Netto lønn 181 288 178 075 3 214 
Driftskostnader 108 235 97 355 10 880 
Driftsinntekter -45 774 -34 661 -11 114 
Regnskapsmessig (merforbr.) 243 749 240 770 2 980 
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Mål- og resultatstyring 

 

Mål grunnskole generelt: 
 Redusere kostnader knyttet til spesialundervisning og styrke ordinær, tilpasset opplæring 

 Beholde, videreutdanne og rekruttere kvalifiserte lærere i forhold til krav om godkjent 

undervisningskompetanse i fag og på trinn 

 Videreføre skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i samarbeid 

med eksterne kompetansemiljøer 

 

Resultat grunnskole generelt:   

 Prosentandel elever som får spesialundervisning ligger nå under 7 %.  

 Det har vært gjennomført skolebaserte kompetanseutviklingstiltak på samtlige skoler 

knyttet opp mot de kommunale satsningsområdene 

 Eksterne kompetansemiljøer har vært koblet inn mot alle skolene 

 10 lærere fullførte videreutdanning våren 2017 

 «Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering» i henhold 

til nytt kapittel 9A i opplæringsloven er utarbeidet og vedtatt.  

 
Mål barnehage generelt: 

 Barnehagene har forsvarlige og hensiktsmessige lokaler 

 De ansatte i barnehagene har nødvendig kompetanse 

 Kommunen har et kvalitativt godt barnehagetilbud i samsvar med brukernes behov 

 

Resultat barnehage generelt:   

 Enebakk kommune kunne i 2017 tilby alle med lovfestet rett til barnehageplass en plass i 

hovedopptaket 

 Det er gjennomført kompetanseutviklingstiltak for alle ansattgrupper i barnehagene, både 

de kommunale og de private. Det er også gjennomført kompetanseheving i de kommunale 

barnehagene med ekstern aktør, STYD. Dette i forbindelse med implementering av ny 

rammeplan for barnehager som trådde i kraft august 2017. 

 

Aktivitet 

Grunnskole generelt: 

 Ungdomsskolene viderefører fortsatt arbeidet med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling i 

samarbeid med avdelingen og Utviklingsveileder fra Utdanningsdirektøren 

 Barneskolene har videreført arbeidet med vurdering for læring. Prosjektet ledes og 

organiseres fra administrasjonen i samarbeid med ressurslærer som er frikjøpt av statlige 

midler.  

 Arbeidet med organisering av baser og utvikling av ressursteam er videreført 

 12 lærere startet på videreutdanning høsten 2017, en startet på «Rektorskolen». 

 Kompetanseutvikling for skolelederne gjennom lærende ledernettverk er igangsatt i 

samarbeid med utviklingsveileder.  

 

Barnehage generelt: 

 Kompetanseløftet, felles kompetansetiltak for ansatte i kommunale og ikke-kommunale 

barnehager 

 Beregning og arbeid med tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

 Gjennomført to planlagte stedlige tilsyn 
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 Gjennomført veiledning for pedagoger med dispensasjon. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Avdelingen samlet: 

 Fra og med 1.januar 2018 tilføres avdelingen enheten barnevern 

 Enhetene skal gjennomføre sitt arbeid i tråd med lover og forskrifter 

 Alle enheter skal fortsette sitt arbeide med oppfølging og utvikling av sine tjenester 

innenfor gitte økonomiske rammer. 

 

Grunnskole generelt: 

 Det er behov for å gjennomgå skolestrukturen og utarbeide forslag til ny skolestruktur 

som kan redusere det totale rammebehovet til grunnskoledrift 

 Rekrutering av lærere med godkjent undervisningskompetanse etter ny forskrift 

 Tilby nødvendig videreutdanning til allerede ansatte lærere uten godkjent 

undervisningskompetanse 

 Med den totalrammen som er lagt inn til grunnskole i 2018 vil skolene i hovedsak kunne 

videreføre driften fra 2017. Dette forutsetter at det gis full lønnskompensasjon.  

 Videreføre reduksjon av spesialundervisningen når det ikke er rom for å styrke ordinær 

opplæring. 

 Reduksjon av vikarbudsjett er en utfordring  

 

Barnehage generelt: 

 Det er en utfordring å ha riktig kapasitet på antall barnehageplasser. Ved ny pedagognorm 

som trer i kraft 1.august 2018, vil det kunne by på noen utfordringer knyttet opp til hvor 

mye ledig kapasitet det vil være tilgjengelig. Dette kommer helt an på hvordan den enkelte 

barnehage velger å løse kravet om ny pedagognorm. 

 Planlegging og utbygging av nye barnehager 

 Rekruttering av barnehagelærere fra fast ansatte gjennom ABLU-studiet  

 Øke andelen kvalifiserte søkere til barnehagelærerstillinger, jmfr ny pedagognorm 

 Fortsette å øke personalets kompetanse gjennom bla implementering av ny rammeplan  

 Påbegynt arbeidet med felles strategiplan for kommunale barnehager 

 Kontinuerlig behov for vedlikehold på de kommunale barnehagene 

 

Kulturtjenesten: 

 I løpet av våren 2018 vil SLT og flyktningetjenesten bli flyttet fra enhet administrasjon og 

fellestjenester over til kulturtjenesten.  
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Administrasjon og fellestjenester. 
 
Generelt 

Administrasjon og fellestjenester ledes t.o.m. mars av kommunalsjef Per Sandvik, f.o.m. april 

av kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng. Enheten omfatter administrasjon, SLT, PPT, 

Prosjekthuset, voksenopplæring og flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten ble overført til 

KOS-avdelingen f.o.m. 1.juni 2017, PPT ble etablert som egen enhet fra 1.mars 2017. 

 

Bemanning 

 
Det er kun knyttet 

bemanningsendring til lærlinger 

og deres utdanningsløp. I 2017 

ble flyktningetjenesten flyttet fra 

helse og omsorg til KOS. 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Enheten har et korttidsfravær på 14,1 % og et langtidsfravær på 9,3%. Korttidsfraværet er noe 

lavere enn i 2016, men langtidsfraværet har økt betydelig (3,8 % i 2016). Langtidsfraværet 

påvirkes av langtidssykemeldinger knyttet mot utenforliggende årsaker. Det jobbes aktivt med 

sykefraværsoppfølging gjennom samtaler/dialogmøter, tilrettelegging av arbeidsoppgaver/ 

arbeidsplasser og fokus på nærvær. 

 

Økonomi 

Avvik lønn skyldes 

refusjon for sykemeldte, 

og vakanse i stillinger. 

Merforbruk drift skyldes 

kostnader til ferdigkjøp 

av introtjenester, 

skole/barnehageplasser i 

andre kommuner, 

kostnader til skoleskyss og avsetning til fond. Merinntekt skyldes økte refusjoner fra andre 

kommuner og øremerkede refusjoner fra staten knyttet til etter/videreutdanning for lærere, og 

tilskudd til flyktninger. Regnskapsmessig merforbruket er knyttet mot ikke-budsjettert utgift til 

kjøp av introduksjonstjenester for flyktninger. 

 

Mål- og resultatstyring: 

Mål: SLT skal jobbe kunnskapsbasert. Gi helhetlige, koordinerte og gode tjenester der det er 

behov. Målsetting om å ligge i forkant av utviklingen. 

Resultat: SLT har meget god kunnskap om ungdom, miljøer og tilbud. God kommunikasjon 

og kontakt med mange. Flere godt fungerende tiltak for forebygging av utenforskap.   

 

Mål: Prosjekthuset skal gi et best mulig tilbud, tilpasset behovet hos den enkelte elev.  

Ansvar Enhet 2016 2017 

2100 Administrasjon 5,75 5,75 

2105 SLT 2 2 

2220 Grunnskole div inkl lærlinger 3,62 2,83 

2233 Prosjekthuset 2,8 2,8 

2235 Voksenopplæring grunnskole 0,2 0,2 

3053 Flyktningetjenesten - 2 

Sum 14,37 15,58 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              34 075 34 444 -368 

Refusjoner               -1 567 0 -1 567 

Netto lønn 32 508 34 444 -1 936 

Driftskostnader 93 008 83 574 9 433 

Driftsinntekter -29 469 -25 498 -3 971 

Regnskapsmessig (merforbr.) 96 047 92 520 3 527 
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Resultat: Prosjekthuset har gode varierte prosjekter og læringsarenaer med dyktige og 

engasjerte lærere. Det jobbes forebyggende i forhold til skolevegring, samt med mestring, 

læring og gode skoleopplevelser. 

 

Mål:  

Flyktningene skal være i arbeid etter endt introprogram, eller før de er ferdige med 

introprogrammet, og som i hovedregel er 2 år.  

Resultat:  

De fleste flyktningene har fått praksisplass gjennom Norasonde og noen er i lønnet arbeid. 

 

Aktivitet 

SLT: 

 Videreført tiltaket Se meg Bry deg. 80 personer (barn, unge og voksne) er ambassadører 

for tiltaket.  

 Gjennomført ca. 30 foredrag om Se meg Bry deg for elever, ansatte og foreldre. 

 Tiltak for forebygging av barnefattigdom – ferier og utdeling av utstyr til fysisk aktivitet.  

 Stopp langingen aksjon i mai.  

 To kursrekker av tiltaket arbeidslivsintro. Et tiltak for forebygging av dropout i 

videregående skole. 

 Oppfølging av ca. 30 ungdommer i risikosonen (rus, kriminalitet, arbeidsledige, dropout). 

 Omfattende innsats for å forebygge- og hindre effekten av gjengkriminalitet og «beefing». 

 

Prosjekthuset: 

 Aktivitet har vært som planlagt og i tråd med læreplaner tilpasset de enkelte trinn. 

 Samarbeid med to Inn på tunet gårder i kommunen. 
 

Flyktningetjenesten: 

• Det ble bosatt 17 flyktninger i 2017. 

 Handlingsplan for integrering og inkludering av flyktninger i Enebakk kommune er 

vedtatt. 

 Tverrfaglig flyktningeteam er vedtatt opprettet. 

 Samarbeidsrutiner med andre enheter i kommunen er inngått. 

 Deltakelse på markedsmøter hos NAV en gang i uken. 

 Ansvarsgrupper innført for brukere med tverrfaglige tjenester. 

 Helsesøster for flyktninger innført i 40 % stilling i regi av Helse barn og unge. 

 Skrivekurs i norsk i samarbeid med Enebakk bibliotek og Enebakk Røde Kors 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

 

SLT: 
 Videreutvikle allerede gode tiltak, slik som Se meg Bry deg, Arbeidslivsintro og Aktive 

barn og unge (fattigdomstiltaket).  

 Utvikle nye, kunnskapsbaserte tiltak rettet mot lokale barn og unge. 
 

 Prosjekthuset: 

 Videreutvikle samarbeid med skolene. Elevene oppleves å ha stadig større utfordringer i 

forhold til psykisk helse, angst og depresjoner. 

 Å nå flere elever gjennom å se på hvilke elevtyper som gis tilbud. 
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 Se på de økonomiske mulighetene for å videreføre samarbeidet med begge Inn på tunet 

gårdene.  

 

Flyktningetjenesten: 

 Tett oppfølging av deltakerne. Skreddersydd kvalifiseringsløp. 

 Samarbeid med frivillige organisasjoner, utvikle samarbeidsavtaler 

 Å få tverrfaglig flyktningeteam operativt, og lage plan for det videre arbeidet med 

integrering. 

 Vurdere muligheten for å kjøpe enkelte tjenenester for å kunne arbeide mer målrettet med 

oppfølging og støttesamtaler. 
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PP-tjenesten 
 
Generelt 

Enheten var ledet av enhetsleder Eija Karjalainen. PP-tjenesten består av PP-rådgivere, 

spesialpedagoger og logopedtilbud. 

 

Bemanning  

Tjenesten har totalt 8,65 årsverk hvorav 3,7 av utfører pedagogisk –psykologisk arbeid på 

skolene og i barnehagene, 1 årsverk for læringsmiljøveiling, 1,6 årsverk effektuerer 

spesialpedagogiske vedtak i barnehagene og 0,8 årsverk logopedtilbud for alle barn og unge i 

kommunen, 1 årsverk enhetsleder og 0,5 årsverk for sekretærfunksjon. 

 
I forbindelse med ny ansettelse av 

spesialpedagog i slutten av 2016 ble 

stillingsprosenten utvidet med 0,2 

grunnet økt behov for spesialpedagoger.  

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet ligger høyere enn i fjor og er på 7,4%. Enheten har hatt en langtidssykemelding 

grunnet svangerskap og mange korte sykefravær. Tiltak: Kartlegging av omfang, varighet / 

tidsperspektiv og praktiske forhold rundt fraværet, medarbeideres arbeidsevne, drøfte tiltak som 

hjelper medarbeidere raskest mulig tilbake på jobb, avklare om arbeidsgiver kan tilrettelegge 

arbeidsplassen slik at ansatte kan komme raskere tilbake.  

 

Økonomi 

Det positive avviket 

skyldes ubenyttede 

lønnsmidler i 

forbindelse med  

langtidssykemelding. 

 

 

  

 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål: 

Enheten skal gi et faglig forankret, likeverdig tilbud til brukere i henhold til PP-tjenestens 

hovedoppgave som er å bidra til å hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov eller som 

strever med utviklingen, både på individ- og systemnivå. 

 

Resultat:  

 Overholde 3 mnd. frist sakkyndig vurdering. Fristen for ferdigstillelse av sakkyndige 

vurderinger er ikke overholdt når det gjelder nye henviste saker. 

 Økt systemisk arbeid med faste samarbeidsmøter i barnehage/skole. PPT arbeider i 

team ute i avdelingene med veiledning, drøfting, kurs/kompetanseheving. 

Hyppigheten er redusert til ca. hver andre uke dvs. moderat måloppnåelse vedrørende 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2212 PP-tjenesten 7,05 7,05 

2212 

PP-tjenesten, 

spes.ped. 
1,4 1,6 

Sum 8,45 8,65 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              6 151 6 426 -275 

Refusjoner               -107 0 -107 

Netto lønn 6 044 6 426 -382 

 Driftskostnader 394 259 135 

Driftsinntekter -53 -53 -53 

Regnskapsmessig (mindreforbr.) 6 384 6 685 -301 
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systemisk arbeid på skolene. Barnehagene tilbys hjelp og støtte ved behov. Det er ikke 

kapasitet til å sette av faste samarbeidsmøter med barnehagene.       

   

Aktivitet:  

PPT har 238 aktive saker og mange av dem krever tett oppfølgning. Av 238 saker har 208 enten 

spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Av nye henvisninger mottok PPT 72 i 2017 

mot 70 i 2016. Tendensen er at PPT har flere brukere med store samhandlings-/atferdsvansker 

som har behov for mer omfattende hjelp enn tidligere.    

 

Spesialpedagoger har arbeidet med 12 aktive saker i 2017 mot 14 i 2016. 

 

Logopeden har arbeidet med 32 aktive saker i 2017  

 

For henvisinger på skole har det vært 8 måneders ventetid til saker påbegynnes, mens det på 

barnehage var en del kortere. PP-tjenestens egen statistikk viser at det kun er et fåtall av sakene 

som ferdigstilles innen fristen på 3 måneder. 

Det har vært mye sykdom i høsthalvåret 2017 som også har hatt en medvirkende årsak til lang 

saksbehandlingstid. I de siste årene har PP-tjenesten måttet leie inn ekstern konsulent for å 

utrede saker. 

 

PP-rådgivergruppa er bemannet med 3,7 stillinger. Enheten klarer ikke å utføre lovpålagte 

oppgaver som besittes per i dag. Det stilles krav til at den kommunale PP-tjenesten organiseres 

på en slik måte at de sakene som mottas her kan utredes i samsvar med forvaltningslovens krav 

til saksbehandlingstid. Dette innebærer at saker behandles innen rimelig tid og at PP-tjenesten 

ikke kan innføre ventelister for utredninger av behovet for spesialundervisning eller 

spesialpedagogisk hjelp. 

Fremtidige mål er å få økt stillingsressursen med 1 årsverk, til totalt 4,7 stillinger. Dette er i 

samsvar med målet om økt hjelp/styrking til barn med særlige behov så tidlig som mulig.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

PP-tjenesten skal arbeide for at det blir utviklet gode rutiner for samarbeid med skoler og 

barnehager, og bidra med systemisk arbeid slik at en kan sette inn tidlig hjelpetiltak f.eks. i form 

av tilpasset opplæring. Det er en tydelig forventning at PP-tjenesten skal hjelpe skoler og 

barnehager med organisasjonsutvikling, bidra med kompetanseutvikling og vurdere 

barn/elevers læreforutsetninger (Meld. St. 18, 2010-2011). Videre skal PPT ha kontinuerlig 

fokus på høy kvalitet på de sakkyndige vurderingene, slik at disse kan være til god hjelp for 

barnehager og skoler i arbeidet med barn og unge med særlige behov.  
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Kulturtjenesten 
 
Generelt 

Kulturtjenesten har i 2017 blitt ledet av kulturskolerektor Espen Rønneberg-Giertsen som ble 

konstituert som enhetsleder fra 27. mars. Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, 

kulturminnevern, kunstsamlingene, museer, Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle 

spaserstokken (DKSS), drift av Enebakk kultursal og drift av fritidsklubber i Ytre Enebakk og 

Flateby. 

 

Bemanning 

Grunnet omorganisering av 

enhetslederstillingen i 

forbindelse med konstituering 

av kulturskolerektor, ble 

kulturkonsulentens stilling økt 

med 25 %. 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Enheten hadde et korttidsfravær på 6,6 % og et langtidsfravær på 20,9 %. En del av 

langtidsfraværet igjen skyldes delvis fysiske forhold ved arbeidsplassen som nå er utbedret.  

 

Økonomi 

Mindreforbruk lønn 

skyldes 

sykelønnsrefusjoner. Det 

totale merforbruket 

skyldes blant annet 

registrering av 

kommunens kunst og 

innkjøp av møbler på 

biblioteket. 

 
Mål- og resultatstyring 

 

Mål: 

 Kommunen vil bidra til å skape gode vilkår for kunst- og kulturformidling ved så langt 

som mulig å tilrettelegge de økonomiske rammene og være behjelpelig med egnede 

lokaler. Formålet er å koordinere kulturtiltak med fokus på å utvikle samarbeid mellom 

lokalt kulturliv og kommunen. 

 Gi forutsigbare vilkår for frivillige idretts- og kulturorganisasjoner. 

 Fremme profesjonalitet og utvikle kvaliteten i kulturskolen, biblioteket og 

ungdomsklubbene. 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2110 Biblioteket 3,65 3,65 

2140 Kulturskolen 4,77 4,82 

2150 Flateby ungdomsklubb 0,63 0,63 

2152 Ytre Enebakk ungdomsklubb 0,65 0,65 

2160 Kulturtjenestens administrasjon 1,50 1,75 

2162 Enebakk folkebad 0,37 0,37 

Sum 11,57 11,87 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn                              8 266 8 067 199 
Refusjoner               -432 0 -432 

Netto lønn 7 834 8 067 -233 
Driftskostnader 5 570 4 226 1 344 
Driftsinntekter -2 687 - 1 828 -859 
Regnskapsmessig (merforb.) 10 716 10 465 251 
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Resultat:   

 Biblioteket har hatt et stabilt utlån gjennom året og et stort antall arrangementer, totalt 

27.  

 Kulturtjenesten gjennomførte kulturdager i slutten av august. Rundt 30 arrangementer 

og anslagsvis 3000 besøkende. 

 Ungdomsklubbene har opprettholdt sine tilbud. 

 Kulturadministrasjonen veileder frivillige organisasjoner til å søke om spillemidler eller 

andre offentlige midler. 

 Kulturskolen hadde ved utgangen av året 320 elevplasser. Mange barn har flere 

elevplasser, så antall unike elever er 250. 125 elever på musikk, 120 på dans, 51 på 

kunst og 24 på teater. 

 

Aktivitet 

 DKS videreførte abonnementsordning med Akershus Fylkeskommune med innkjøpte 

produksjoner innen alle kunstarter. I tillegg mottar elever i grunnskolen lokale tilbud. 

 8. trinn på Enebakk ungdomsskole gjennomførte kulturuke med lærere fra kulturskolen, 

EU og lokalt musikkliv. Dans, kor, drama, film og lyd/lys. 

 DKSS ble videreført med 10 innkjøpte konserter fra Akershus Musikkråd, samt 

konserter med lokale aktører og samarbeidspartnere som «Kafe med påfyll», Johnny 

Kokkaas og kulturskolens Seniorkor. Eget «Elvis-arrangement» i sommer.  

Arrangementene har blitt koordinert av Eli Marie Wergeland. 

 Kulturtjenesten har tilrettelagt for aktivitet og godt samarbeid mellom alle 

tjenesteområdene og det frivillige kulturliv. 

 Viggo Karlsen har registrert kommunens kunst på oppdrag fra rådmannen. 

 Det ble engasjert idrettskonsulent for å revidere kommunens aktivitetsplan for idrett- og 

friluftsliv. Arbeidet startet i juni måned. 

 Konstituert enhetsleder ledet arrangementet da H.M. Kong Harald var på offisielt besøk 

i Kirkebygda 24. oktober. «Aktiv alderdom» var tema. Seniordans og Seniorkor 

opptrådte. 

 1005 skoleelever og barnehagebarn mottatt formidling fra bibliotekets ansatte. Det var 

også en økning av deltagere under lesekampanjen «Sommerles» for 1.-7. trinn i sommer. 

 Biblioteket arrangerte skrivekurs for flyktninger på slutten av året. 

 6 leseombud har lesegrupper på begge sykehjemmene. 

 «Ung Kultur Møtes» (UKM) ble arrangert i kultursalen i mars. En av våre ungdommer 

gikk videre til Landsmønstringen i juni som eneste danser fra Akershus fylke. 

 Kulturskolen arrangerte sommerkulturskole med kunst og dans som fagfelt i august og 

endagskurs i tegning/ maling i samarbeid med SFO i høstferien. 

 Kulturskolen er deltager i det nasjonale pilotprosjektet «Follopiloten» fra skoleåret 

17/18. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole og kulturskolene i 

Folloregionen. 

 Kulturskolen utvidet dansetilbudet og startet teaterundervisning våren 2017 gjennom 

selvfinansierte kurs.  

 Korpsene i Ytre Enebakk og Kirkebygda innledet samarbeid med kulturskolen. 

 Kulturskolen arrangerte flere lokale elevkonserter, Lucia-konsert og «Myldredag» i 

kultursalen i juni der alle elever deltok.  

 Kulturskolen hadde kulturelle innslag i forkant av kommunestyremøtene. 

 Samarbeidsavtaler med Flateby barne- og ungdomskor, Enebakk skolemusikkorps, Ytre 

Enebakk skolekorps og Strømmen og Skjetten skolekorps. 
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 Ungdomsklubbene arrangerte sommertur til Skara i Sverige. 

 Høst- og VinterLAN ble arrangert i kultursalen med fullbookede deltakerlister (110 

påmeldte). «Natt-til-1.-mai-party ble arrangert med rundt 50 påmeldte. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

 Ny «Enhetsleder» og «Idretts- og kulturkonsulent» skal rekrutteres i 2018. 
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Ytre Enebakk skole 
 
Generelt 

Ytre Enebakk skole skiftet rektor i juli, da Jo Wangen sluttet og Ingelinn Gramstad tok over. I 

tillegg ledes YES av to undervisningsinspektører, til sammen 3 årsverk, en SFO-leder 1 årsverk, 

og to merkantilt ansatte i administrasjonen i til sammen 1,64 årsverk. Skolen hadde ved 

årsskiftet 520 elever og 22 klasser, en økning på 19 elever fra forrige år.  Skolen har en avdeling 

for multifunksjonshemmede hvor det ved årsskiftet var 4 elever. 

 

Bemanning 

 
Bemanningen i skolen er redusert, men 

burde vært økt i forhold til krav om flere 

timer. Det har ikke lyktes å ansette 

tilstrekkelig, og behovet er dekket av 

midlertidig ansatte. Forsterket enhet har 

redusert antall assistenter, og vil øke 

årsverk spesialpedagog neste år.  

 

Sykefravær 

Skolens sykefravær var i 2017 på 6,3 prosent, mens SFO var på 13,6.  Hovedårsaken til sterk 

reduksjon på skolesiden fra 2016 skyldes mest sannsynlig færre langtidssykemeldte. Årsaken 

til økt fravær på SFO skyldes langtidssykmeldinger. Sykefraværet vil bli tatt opp med den 

enkelte ansatte og være gjenstand for drøftinger i personalmøter og trepartsmøter. Enheten har 

også kontakt med NAVs arbeidslivssenter. Ansatte melder tilbake om stress med økt utfordring 

i arbeidsoppgaver, og vi jobber med å øke kompetansen for å møte utfordringene på en god 

måte. 

 

Økonomi 

Merforbruk lønn er 

knyttet til statlig satsing 

på økt lærertetthet, og 

vikarer knyttet mot 

lærere i 

videreutdanning. 

Merforbruket dekkes av 

økt driftsinntekt. 

 

Mål- og resultatstyring 

Mål: 

Resultat: 

Enheten hadde ikke fått ansatt tilstrekkelig kvalifisert pedagogisk personale skoleåret 

2016/2017, og har derfor vært nødt til å basere en del av driften på ufaglært arbeidskraft. Fra 

august 2017 hadde vi flere faglærte på plass. 

 

Aktivitet 

Enheten har fortsatt i 2017 i stor grad vært opptatt av planlegging av ny skole. Rektor har 

ukentlig dialog med prosjektledelsen for å svare på større eller mindre avgjørelser i prosjektet, 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2020 Skole 44,3 40,2 

2021 Forsterket enhet 7,0 6,3 

2150 SFO 8,9 8,9 

Sum 60,2 55,4 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              36 505 32 482 4 023 

Refusjoner               -1 373 0 -1 373 

73 Netto lønn 35 132 32 482 2 650 

Driftskostnader 

 
2 365 3 100 -735 

Driftsinntekter -2 181 -45 -2 136 

Regnskapsmessig 

(mindreforbr.) 
35 317 35 537 -221 
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har også deltatt i kommunens administrative styringsgruppe og representanter for ansatte og 

foresatte har vært aktive i samspill i forhold til utforming. Dette har også vært tema i fellestid 

for ansatte og i FAU-møter. 

  

Høsten 2017 har fra ledelsesperspektiv vært preget av innkjøring for ny rektor. Fra 1.august 

2017 kom det ny lovgivning knyttet til hvordan elever skal sikres et godt og trygt skolemiljø, 

og ledelsen har brukt mye krefter på å finne gode rutiner for dette. Kvalitetssikringssystemet 

har gjort det enklere for elever, foresatte og ansatte å melde bekymring rundt enkeltelever – 

som har ført til et intenst arbeid for å lytte til bekymringene, finne gode tiltak og følge opp med 

evaluering. I løpet av høsten ble det meldt inn 38 saker, hvor det i snitt har vært brukt 3-5 timer 

per sak med møtevirksomhet/samtaler, ekstra kostnader knyttet til tiltak som økt voksentetthet, 

ekstra kartlegging, involvering av andre enheter (BUP, helsesøster, PPT e.l.). Flere av tilfellene 

var på ett trinn som strevde med spesielt dårlig atferd som gjorde både barn og voksnes 

arbeidsmiljø elendig. Her trengtes ekstern hjelp av Paul Viktor Wiker, som har jobbet energisk 

sammen med lærerne med god snuoperasjon. De har lyktes! Barn og voksne, også foresatte, er 

veldig fornøyde. Arbeidet krever mye ressurser og smart disponering, som oppleves som en 

viktig lederutfordring.  

 

Framtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

Fortsatt er arbeid knyttet til elevers trygghet og godt skolemiljø utfordrende. Ressursmessig 

brukes forholdsmessig mye av ledertid til konkret elev- og foresattoppfølging. Skolen ville hatt 

enormt god bruk for sosiallærer med kompetanse på området. Ved en så stor skole som YES, 

med såpass mange meldte saker om utrygge elever opplever vi behov for ekstra kompetanse og 

ekstra «hender» på oppfølging av dette. En kontaktlærer med ansvar for 23-28 elever i klassen 

strever med å få tid nok til den daglige samtalen og oppfølgingen, og det er et lederansvar å se 

mer helthetlig på arbeidet. Kommunen har sin Plan for trygt og godt skolemiljø, og skolen 

holder på med sin lokale utgave. Rektor har bedt om foreldenes arbeidsutvalg (FAU) sitt bidrag, 

sammen med ulike vinklinger fra de ansatte, for å gjøre dette arbeid til et felles satsingsområde. 

Hvis Utdanningsdirektoratets beregninger stemmer, vil YES øke med inntil 6 årsverk med 

lærere fra skolestart. Det vil for vår del møte intensjonen bak økt lærernorm ved en mye tettere 

kontakt elev-lærer – og forhåpentligvis styrke mulighetene for et bedre arbeid med å gi trygt og 

godt skolemiljø til flere elever. 

Enheten vil fortsatt ha tilhold i midlertidige lokaler våren 2018, og alle gleder seg til å starte 

nytt skoleår 18/19 i Akershus’ flotteste skolelokaler! Oppstarten der vil kreve en del tid og 

krefter på bruk av innarbeiding av nye rutiner for alle. Som PALS-skole innarbeider vi 

forventninger til hvert område elevene oppholder seg på, og her vil det være mange nye. Skolen 

vil få Smartboards i hvert klasserom, som vil kreve god opplæring av bruk og innarbeidelse av 

nye pedagogiske metoder og tankegang.  

Digitaliseringen i skolen krever mye av de ansatte, og det er en lederutfordring å finne smarte 

løsninger for å styrke deres kompetanse, motivasjon og vilje til å endre arbeidsgang, -forståelse 

og -måter. 

 

Vår midlertidig brakkeskole medfører fortsatt ekstra kostnader i forhold til behov for ekstra 

personale, bl.a. i forbindelse med tilsyn ved kryssing av vei og elv. I forbindelse med innflytting 

i nytt skolebygg høsten 2018, sammen med varslet økt lærernorm, vil det oppstå behov for 

bemanning som vil ha innvirkning på det ordinære skolebudsjettet. 
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Kirkebygden skole 
 
Generelt 

Kirkebygden skole ledes av Cathe Frankrig. Undervisningsinspektør er Heidi Bøhler Skolen 

hadde i 2017 en administrasjonsressurs på 1,4 årsverk som er fordelt mellom rektor og 

undervisningsinspektør. Sekretærressursen var pr. 31. 12.16 på 0,67 årsverk. 

Kirkebygden skole er en enparallellskole, med unntak av 4. og 6. trinn 

Antall elever var pr 31.12.17 på 172 elever. 

Leder på SFO: Sissel Bjerkely 

Leder for foreldenes arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget (SMU): Emil Moberg 

Leder for elevråd: Frida Ralger og Kevin Hammarqvist 

 

Bemanning 

Økning skyldes enkeltvedtak fattet etter 

tilråding fra PPT, statlige midler til 

styrking av småtrinnet og mottak av 

elever fra Syria 

 

Sykefravær 

Sykefravær på SFO har vært 10,7 %. Dette er en vesentlig økning og forklares med 

langtidssykmeldinger og økning av korttidsfravær. Det er tett oppfølging av langtidsfraværet. 

Enheten har tett oppfølging når korttidsfraværet er over dager. Enheten bestreber seg på 

tilrettelegging for å redusere fraværet. 

 

Sykefravær på skole var i 2017 1,9 %. Dette er lavt. Enheten har fokus på godt arbeidsmiljø og 

gode relasjoner for å holde sykefraværet nede. Enheten har også tett kontakt når et sykefravær 

inntrer. 

 

Økonomi 

Merforbruket forklares 

med en vesentlig økning 

av spesialpedagogiske 

vedtak. I tillegg måtte 

enheten ansette en 

tospråklig lærer                         

grunnet mottak av 

flyktninger. 
Mål- og resultatstyring 

Mål: 

Øke kompetanse i forhold til klasseledelse 

Videreutvikle kompetansen innenfor vurdering for læring. 

 

Resultat:  

Enheten har i mindre grad en planlagt hatt fokus på klasseledelse. Innføring av diverse nye 

digitale plattformer har overtatt i stor grad. Dette har vært nødvendig for å gi lærerne mulighet 

for å skaffe seg kompetanse for å ta digitale verktøy i bruk i klasserommet. I tillegg ytterligere 

digitalisering i forhold HRM og egenmeldinger i Visma.  

 

Arbeidet med Vurdering for læring mellom skolene ble forlenget. Nå i kommunal regi. 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2222 Kirkebygden skole 20,05 24.1 

2107 SFO 3 2,99 

Sum 23,05 27,09 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2076 Avvik 

Brutto lønn                              15 189 13 700 1 489 

Refusjoner               -142 0 -142 

Netto lønn 15 048 13 700 1 348 

Driftskostnader 575 597 -22 

Driftsinntekter -792 0 -792 

Regnskapsmessig (merforbr.) 14 831 14 297 534 
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Dette har bidratt til at personalet har fått ytterligere kompetanse innenfor området. 

Arbeidet med årsplaner har fortsatt. Der  har Vurdering For Læring (VFL) fått en tydeligere 

plass enn tidligere. 

 

Enheten har i 2017 satt av tid til at kontaktlærere har jevnlige korte samtaler med elevene, 

Personalet har blitt kurset i ELEVSAMTALEN i regi av Paul Viktor Wiker. Hensikten er tettere 

relasjon mellom lærer og elev, og kunne avdekke eventuell problematikk på et tidlig tidspunkt. 

 

Aktivitet 

Enheten har gjennomført vanlige trivselsfremmende tiltak som juleverksted, påskeverksted, 

aktivitetsdager, samlinger og planlagte felles lekeaktiviteter i skolegården. 

Enheten er fortsatt deltager i Trivselslederprogrammet. Elever er på lekekurs 2 ganger årlig, og 

gjennomfører ut ifra dette lekeaktiviteter i skolegården. 

 

Basen som ble opprettet i 2012, er videreført.  Den har 3,6 årsverk. Basen er tilbud til elever 

med adferdsvansker, men er også åpen for andre elevgrupper. Elever som har problemer med å 

konsentrere seg/arbeide i full klasse, kan benytte basens lokaler. 

Teamet tilbyr ART trening (Aggression retarded training) 2 ganger ukentlig. Dette er for 4-7. 

trinn. Basen bidrar til at enheten kan ha en mer effektiv utnyttelse av midler. 

Spesialundervisning i forhold til adferdsvansker redusert grunnet opprettelse av ressursteam. 

Personalet på Basen har ansvar for trivselslederne og deres aktiviteter i friminutt. 

Enheten ser også at basen har en viktig funksjon i forhold til skolevegring. Enheten har klart å 

forhindre tilfeller av skolevegring ved at elever bruker Basen som mellomstasjon før de igjen 

er trygge nok til å vende tilbake til klassen.  

Basen har et utstrakt samarbeid med foresatte, og eksterne samarbeidspartnere som BUP, PPT 

og barnevern. Basen har også faste, jevnlige møter med prosjekthuset i kommunen. 

Enheten legger betydelig arbeid i å opprettholde Basens kvaliteter til beste for enheten 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Enheten vil fortsatt ha fokus på klasseledelse. Dette er et viktig område i forhold til godt 

psykososialt miljø og læringsutbytte. 

Arbeidet med Vurdering For Læring fortsetter. 

Det vil også bli lagt stor vekt på innføring av det digitale klasserom. 

 

I store trekk vil aktiviteten ved enheten videreføres. 
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Hauglia skole 
 
Generelt 

Hauglia skole er ledet av rektor Bård Ålovsrud. 

Ledelsesressursen er på 1,8 årsverk fordelt på rektor og to undervisningsinspektører. 

Administrasjonen av SFO utgjør 0,8 årsverk.  

Sekretærfunksjonen er på 1 årsverk. 

Antall elever i skolen per 31.12.2017 var 241. 

Antall elever i SFO per 31.12.2017 var 113. 

Antall dager hvor helsesøster er tilstede pr. uke; 2,5 dager. 

 

Bemanning 

 
Årsaken til nedgangen beløper seg 

primært til redusert bemanning på SFO 

som følge av redusert brukerantall. 

 

 

Sykefravær 

Korttidssykefraværet ved skolen var 2,7%, og langtidssykefraværet var på 2,6%, noe som totalt 

sett gir et samlet fravær på 5,3%. Fraværet skyldes i hovedsak kroniske og/eller plutselig 

sykdom.  

 

Korttidssykefraværet ved SFO er på 2,7%, og langtidssykefraværet er på 19,5%, totalt 22,1%. 

Dette skyldes også primært kroniske sykdommer og plutselig sykdom. Vi har 3 ansatte som har 

vært sykemeldt 1 år. Dette følges opp etter gjeldende regler for oppfølging av sykefravær. 

 

Økonomi 

Merforbruk lønn 

skyldes vikarer for 

lærere i 

etter/videreutdanning 

og dekkes av 

merinntekt. Årsaken 

til merforbruk drift 

skyldes bla. innkjøp 

av IKT-midler.  
Mål- og resultatstyring 

Mål 

 Flere av de ansatte ved skolen skal ha godkjent utdanning i det de underviser i. 

 Beholde og rekruttere ansatte med godkjent utdanning. 

 Redusere sykefraværet til 4 %. 

 Oppnå balanse i budsjett. 

 

Resultat: 

 Skolen har samme antall faglærte som tidligere. Målet har vært vanskelig å oppnå grunnet 

svært lav tilgang på lærere med godkjent utdanning. En av lærerne har tatt videreutdanning 

for å oppnå godkjent utdanning. 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2223 Hauglia skole 24,06 23,93 

2108 Hauglia SFO 7,6 6,66 

Sum 31,66 30,59 

(I 1000 KR.) Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              16 766 16 005 761 

Refusjoner               -296 0 -296 

Netto lønn 16 470 16 005 465 

Driftskostnader 1 854 1 023 831 

Driftsinntekter -1 385 0 -1 385 

Regnskapsmessig (mindreforbr.) 16 939 17 028 -89 
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 Det har vært vanskelig å rekruttere ansatte med godkjent utdanning. Vi har klart å beholde 

de vi har med godkjent utdanning, derfor delvis måloppnåelse. 

 Budsjett for 2017 gikk i balanse.   

 

Aktivitet 

Tett samarbeid med Stranden skole, i bl.a. nasjonale prøver og vurdering, har resultert i mer lik 

praksis og forståelse. 

Barneskolene i Enebakk har Vurdering for læring som felles satsningsområde, det er felles 

samlinger og samarbeider på tvers av skolene. 

Skolen samarbeider godt med helsesøster.  

Skolens ulike elevaktiviteter; FN- dag, karneval, skidag, 17. mai, felles skoleavslutning, 

førjulskos og den kulturelle skolesekken.  I tillegg hadde skolen i 2017 et skoleløp til innsamling 

for Enebakk Røde Kors. 

Foreldenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) har faste møtetider. FAU har 

møter en gang i måneden og SU/skolemiljøutvalget (SMU) en gang i halvåret. 

Skolen har i 2017 foretatt investeringer på IKT siden. Skolen er nå en iPadskole hvor alle elever 

bruker iPad i undervisningen. Lærerne på trinnene er også godt kurset gjennom RIKT for å 

kunne utnytte programvaren på best mulig måte.   

Skolen har høyt fokus på tilpasset undervisning og tidlig innsats. Dette gjennom å bruke det 

statlige tilskuddet til økt lærertetthet som skolen får tildelt til de elevene som viser lav 

måloppnåelse og lav progresjon. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Utfordringer; rekruttere kvalifisert undervisningspersonell. Hauglia skole har ansatte i 

midlertidige undervisningsstillinger grunnet manglende kvalifikasjoner. Vi har også få som er 

godkjent for å undervise i mer enn 1.klasse av de som er fast ansatt. Grunnen er at vi ikke får 

kvalifiserte søkere, og at noen ble ansatt for en del år tilbake. 
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Stranden skole  
 
Generelt 

Stranden skole ledes av Turid Ramberg. Skolen hadde i 2017 en ledelsesressurs på 1,5 årsverk 

fordelt mellom rektor og inspektør, Ellen B Haugsnes. Sekretærressursen var på 0,66 årsverk. 

Helsesøster har kontordag på skolen 2 dager per uke. I tillegg til å følge opp 

vaksinasjonsprogram for elevene, samarbeider hun om elevenes arbeidsmiljø og psykiske helse. 

Skolen har pedagoger med redusert undervisningstid for å ivareta oppgaver innenfor IKT, 

sosialpedagogikk og spesped/samarbeid med PPT. 
 

Antall elever pr 31.12.17: 173 elever 

Leder samarbeidsutvalget (SU) 2017/18: Marianne Bakken Tollefsen 

Leder Skolemiljøutvalget 2017/18: Marianne Bakken Tollefsen 

Leder foreldenes arbeidsutvalg (FAU) 2017/18: Marianne bakken Tollefsen 

Leder Elevråd 2017/18: Sara Josefine Yggranes 

 

Bemanning 
Økningen skyldes en liten økning i 

pedagogisk personale. Noe av dette 

brukes til økning i lekselesingstilbudet. 

 

Sykefravær 

Enheten hadde et sykefravær på totalt 5,4 % i 2017. Dette er en økning fra tidligere år, men gir 

likevel ingen grunn til bekymring. Det meste (4,1%) skyldes to deltidsansatte som var 

sykemeldte tilnærmet hele 2017. Korttidsfraværet er på 1,2. Stor grad av trivsel på 

arbeidsplassen, til tross for stort arbeidspress, anses som årsak til det lave sykefraværet.   

 

Økonomi 

Merforbruk lønn må ses i 

sammenheng med 

merinntekt som følge av 

refusjon for lærere i 

etter/videreutdanning. 

Det ble holdt igjen på 

innkjøpspostene for å 

sikre at det var dekning 

for lønnsutgifter ut året. På grunn av dette har ikke enheten kunnet fornye PC-parken.  
 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål: 

Høyne elevenes resultater gjennom fokus på: 

Vurdering for læring: Formell og uformell framoverretta vurdering, målfokus 

Best mulig tilpasset opplæring, både i klasse og gjennom kurs. 

 

Resultat:   

Elevresultater målt med Nasjonale prøver viser at Stranden-elevene scorer lavere enn 

landsgjennomsnittet på 8.trinn. Fordelingen på ulike nivå fordeler seg omtrent slik de gjorde da 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2224 Stranden skole 17,2 18,02 

Sum 17,2 18,02 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              11 386 10 898 489 

Refusjoner               -256 0 -256 

Netto lønn 11 130 10 898 232 

Driftskostnader     634       723   -89 

Driftsinntekter -152 0 -152 

Regnskapsmessig (mindreforbr.) 11 613 11 621   -8 
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de hadde Nasjonale prøver på 5.trinn. Det kan tolkes som at de har hatt en grei utvikling, men 

at det ikke har lyktes å løfte dem ytterligere. 

Det har vært gjennomført lese og regnekurs for elever som ikke har hatt ønsket faglig utvikling. 

Dette har gitt resultater for de elevene som har deltatt. 

 

Aktivitet 

Stranden ligger godt an i forhold til bruk av digitale hjelpemidler. Å bytte ut stasjonært utstyr 

med utelukkende bærbart har forenklet dette betraktelig og bidratt til store framskritt. Det har 

åpnet for mange muligheter og nye måter å jobbe på. Behovet for en PC per elev har økt med 

bruken og innføring av Office 365. One Note er et godt verktøy som brukes aktivt av alle lærere 

og ledelse. Dette åpner for nye muligheter med tanke på veiledning, vurdering og elevenes 

læring.  

 

Skolen har i tillegg et godt fungerende bibliotek som bidrar til å øke elevens leselyst. 

 

Erfaringen med miljøarbeider gjennom hele året har vært positiv. Behovet for å fange opp de 

eleven som sliter med motivasjon, aggresjon, selvbilde har blitt større med årene. Mange elever 

hjelpes nå på skolen i stedet for å måtte søke hjelp andre steder, eller ikke få hjelp. I dette 

arbeidet er også helsesøster en ressurs. 

Skolen er nå med i Trivselslederprogrammet, som er et positivt tilskudd til det sosiale miljøet 

blant elevene. I tillegg gir det de elevene som er trivselsledere god trening i å ta ansvar. 

 

Skolen opprettholder rutinene som har vært med felles storsamlinger og vårfest for hele skolen. 

Aktivitetsdager bidrar også til å samle skolen og elevene på tvers av trinn. Det gjennomføres 

trivselsundersøkelser for å avdekke eventuell uønsket adferd og avverge at ting får bli store. 

Både disse og UDIRs elevundersøkelse viser at elevene stort sett trives og at det er lite mobbing.  

 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Den største utfordringen framover vil være å sette inn gode tiltak til de elevene som sliter faglig 

(og sosialt), men som ikke har vedtak om spesialundervisning. Det er svært begrensa ressurser 

til styrkingstiltak. Dette, kombinert med at skolen stort sett har store klasser/elevgrupper, gjør 

det utfordrende for den enkelte lærer å fange opp alle og gi gode nok tilbud innenfor klassens 

rammer. På enkelte trinn er det nå så mange elever at deling til flere klasser, alternativt deling 

i enkelte timer må vurderes og prioriteres. Dette kan gå på bekostning av lesekurs og regnekurs, 

hvilket er bekymringsfullt. Basen er et godt tiltak som bidrar i mange av disse utfordringene. 

Det optimale hadde likevel vært flere pedagoger til de elevene som har faglige utfordringer. 

 

Med bruk av Ipad på småskoletrinnet og overgang til PC på mellomtrinnet ser vi at det er 

nødvendig for elevene å få systematisk opplæring i bruk av PC når de begynner i 5.klasse. Dette 

gjøres innenfor de rammene vi har, men må arbeides inn i skolens årsplaner. 

 

Skolen har fått en del fremmedspråklige elever og det er tvingende nødvendig å sette inn 

ytterligere tiltak for disse elevene. Utfordringen blir både å finne ressursene og riktig 

kompetanse. 
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Mjær ungdomsskole 
 
Generelt 

Mjær ungdomsskole ledes av Henning Hagen. Ulff Brøndelsbo er undervisningsinspektør.  

Skolen har sosiallærer, Sidsel Snellingen og rådgiver Espen Dahl.  

 

Leder av samarbeidsutvalget (SU):   May Ellen Borge 

Leder av foreldenes arbeidsutvalg (FAU): May Ellen Borge  

Leder av elevråd:    Therese Butenschøn 

 

Bemanning 

Endring i bemanning skyldes 

klassetallsøkning.  

 

 

Sykefravær 

Enheten har et totalt sykefravær for 2017 på 3,7 % som er betydelig lavere enn i 2016 hvor 

fraværet var på 8,8%. For 2017 var korttidsfraværet på 0,9 % og langtidsfraværet 2,8 %. 

Langtidsfraværet skyldes utenforliggende årsaker. Det jobbes aktivt i enheten med 

fraværsoppfølging gjennom oppfølgingssamtaler og tilrettelegging. 

 

Økonomi 

Merforbruk lønn knyttes 

mot statlige satsinger  

refusjonsinntekter.  

Økte driftskostnader 

skyldes kjøp inventar og 

utstyr samt avsetning av 

øremerkede midler til 

fond. Merinntekt knyttes 

mot statlig satsing på etter/videreutdanning av lærere.  

 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål: 

 Gi et likeverdig skoletilbud innenfor den tildelte budsjettramme.  

 Gjennomføre de aktiviteter som er satt opp i sentrale og lokale planer  

 Jobbe med VFL i henhold til prinsipper om god vurdering for læring. 

 Gi elevene et godt undervisningstilbud som treffer godt i forhold til elevens forutsetninger 

og nivå. (Tilpasset opplæring) 

 Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for eleven 

 

Resultat:   

 Eksamen 2017 viser at vi lå 0,5 under nasjonalt snitt i matematikk, I engelsk lå vi 0,1 

under nasjonalt snitt. I Norsk hovedmål og sidemål lå vi henholdsvis 0,1 og 0,3 under 

nasjonalt snitt.  

 I standpunkt lå vi omtrent på nasjonalt snitt. Våre grunnskolepoeng lå 1,4 under nasjonalt 

snitt. 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2231 Mjær u.skole 21,52 23,04 

Sum 21,52 23,04 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              15 506 14 714 793 

Refusjoner               -478 0 -478 

Netto lønn 15 029 14 714 315 

Driftskostnader 1 299 1 045 254 

Driftsinntekter -338 0 -338 

Regnskapsmessig (merforbr.) 15 990 15 758 231 
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Aktivitet 

Skolen har fortsatt arbeidet med klasseledelse og Vurdering For Læring som utviklingsområde 

også i 2017, samt at skolen har implementert bruk av OneNote.  

 

All aktivitet har vært planlagt og gjennomført innenfor tildelt ramme for 2017.  

 

I personalgruppa har det vært jobbet med §9a og elevenes rett til et trygt skolemiljø, håndtering 

av klagesaker til eksamen, og regning som grunnleggende ferdighet. Hvert team har vært 

ansvarlig for å utarbeide opplegg for kollegiet. Dette arbeidet har vært både nyttig og 

utfordrende for både lærere og skolens ledelse. 

 

Skolen har tre nytilsatte lærere, hvor to av lærerne er nyutdannet. Disse har hatt intern og ekstern 

veiledning.  

 

Aktiviteter som har vært gjennomført i 2017 i tillegg til ordinær undervisning er: 

 Sceneprosjekter på alle trinn 

 Trivselsuka. 

 Idrettsturneringer (fotball, innebandy og volleyball). 

 Aktivitetsdager (ski/friidrett). 

 ”Mjærstock” (konsert med elevband). 

 Trivselsundersøkelse på hvert trinn tiltak. (klassetrivsel.no) 

 Brukerundersøkelser. 

 Deltakelse i ”TV aksjonen” 

 Fokus på bevisstgjøring av skolens ”Tiltaksplan mot mobbing og krenkende adferd”  

 Fem besøk av DKS 

 Ekskursjoner 

 9.trinn har vært deltaker i prosjektet «School in motion» (Scim). 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

 Fokus på klasseledelse, TPO og vurdering. 

 Spre kunnskap og ansvar til den enkelte lærer i forbindelse med arbeid rundt §9a. 

 Spre kunnskap om arbeid med IOPer og spes.ped.  

 Videreutvikle basen og ressursteam ved skolen 

 Beholde og videreutvikle våre nytilsatte lærere 

 Bli flinkere til erfaringsdeling mellom fag og på tvers av fag og team, samt 

nettverksbygging i første rekke mellom ungdomsskolene i kommunen. 

 Bruke Skooler for å lage årsplaner 

 Gjennomføre skolens strategiplan 
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Enebakk ungdomsskole  
 
Generelt 

Enebakk ungdomsskole ble ledet av Kjell Sletteberg i starten av året og ble deretter avløst av 

Britt Marie Thørngren frem til 1.desember, hvor hun sluttet i stillingen.  

Skolen har 2 undervisningsinspektører, Kjell Terje Holen og Frode Langen. 

I tillegg kommer de sosialpedagogiske tjenestene ved rådgiver og sosiallærer. Skolen har 221 

elever (skoleåret 2017/18) fordelt på 9 klasser.  Skolen har helsesøster til stede to dager i uken. 

 

Bemanning 

Det har vært en liten endring i 

bemanning knyttet mot elevtall. 

 

 

Sykefravær 

Det totale sykefraværet er 3,9 %. Korttidsfravær utgjør 1,4 %. Langtidsfraværet tilsvarer 2,5 %. 

Sykefravær skal kan ikke knyttes til arbeidsmiljørelaterte forhold. Sykefraværet følges opp i 

henhold til IA-avtalen. 

 

Økonomi.  

Mindreforbruk i 2017 

skyldes i hovedsak 

statlige overføringer til 

skolen. Disse inntektene 

bortfalt f.o.m. 1.august 

2017  

 

 

Mål- og resultatstyring 

Mål: 

Et delmål er å øke resultatene på de nasjonale prøvene i lesing og regning til minst nasjonalt 

nivå.  Det betyr at det må bli færre elever på de to laveste mestringsnivåene og tilsvarende flere 

på de på de to høyeste. 

 

Resultat: 

 Eksamen 2017 viser at vi lå 0,3 over nasjonalt snitt i matematikk, I engelsk lå vi 0,1 under 

nasjonalt snitt. I Norsk hovedmål og sidemål lå vi henholdsvis 0,3 og 0,4 under nasjonalt 

snitt.  

 I standpunkt lå vi omtrent på nasjonalt snitt. Våre grunnskolepoeng lå 1,2 under nasjonalt 

snitt. 

              

Aktivitet 

Elevsamtaler og utviklingssamtaler avholdes minst 2 ganger i året. Årets elevundersøkelsen 

viser at det er lite mobbing på skolen.  Det store flertallet av elevene trives og føler seg trygge 

på skolen. Skolen har gjennomført de faste kulturaktivitetene som TV-aksjon, grøt fest til jul, 

juleball for 10.trinn, kulturuke for 8. trinn og diverse aktivitets- og fagdager. Dette er viktig for 

å skape et godt psykososialt miljø.  

Skolen prolongerer sine hovedsatsningsområder som er klasseledelse og regning i alle fag. Det 

siste året har vi jobbet mye med relasjonell klasseledelse. Dette med bakgrunn i fjorårets 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2232 Lærer og assistenter 24,70 25,2 

Sum 24,70 25,2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn                              18 763 17 305 1 458 
Refusjoner               -662 0 -662 

Netto lønn 18 101 17 305 796 
Driftskostnader 1 248 1 194 54 
Driftsinntekter -1 960 0 -1 960 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 17 389 18 499 -1 110 
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elevundersøkelse og at forskning viser at lærers relasjon til elevene er av avgjørende betydning 

for elevenes trivsel og læring.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det statlig pedagogiske satsingsområdet «Ungdomstrinn i utvikling» har i stor grad bidratt til 

kunnskap om viktigheten av å utvikle skolen til en lærende organisasjon. Utviklingsarbeidet 

siste år har dermed inneholdt elementer som har hatt som mål å skape en varig endring i 

læringskulturen i kollegiet. 

 

Vi har derfor skilt mellom drift og utviklingsarbeid. Vi har som mål at fellestiden skal være 

utviklende og at alle i kollegiet skal lære, delta og bidra i utviklingsarbeidet. Dette gjør vi ved 

å alltid ha en intensjon for møtene som nå følger en bestemt struktur (forberedelse, 

gjennomføring, etterarbeid).  

 

En suksessfaktor for å heve elevenes skoleprestasjoner er nettopp å utvikle et felles rammeverk 

for undervisningen. Det kan bare gjøres gjennom grundig og godt planlagt utviklingsarbeid.  
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Ytre Enebakk barnehage 
 
Generelt 

Avdelingen har vært ledet av enhetsleder Gry Thorsteinsen. Barnehagen har 82 hele plasser 

fordelt på barn i alderen 1 – 6 år. Hver avdeling blir ledet av en pedagogisk leder. Alle 

pedagogisk ledere har godkjent barnehagelærerkompetanse. Avdelingene har 1 utvidet avdeling 

for barn 1 – 3 år, 1 utvidet avdeling for barn 3 – 6 år, 1 ordinær avdeling for barn under 3 år og 

2 ordinære avdelinger for barn over 3 år. På de utvidede avdelingene er det ansatt en ekstra 

barnehagelærer.  

Barnehagen er fordelt på to hus. Dette fungerer bra i forhold til felles samarbeid og en felles 

pedagogisk plattform. Det jobbes aktivt med å oppleve barnehagen som en enhet tross to bygg. 

Ytre Enebakk barnehage scorer høyt på arbeidsmiljø. Det jobbes aktivt for å opprettholde dette 

også fremover. 

 

Bemanning 

 

 

 

 

Sykefravær 

Det er et generelt lavt sykefravær i 2017 med henholdsvis 1,6 % korttidsfravær og 4 % 

langtidsfravær. Dette skyldes nøye oppfølging av de som har hatt sykefravær med hyppige og 

systematiske samtaler. Det har vært høyt fokus på renhold når det har vært sykdomsutbrudd hos 

barna. Dette er det personalet i barnehagen som har utført.   

 

Økonomi 

Merforbruk skyldes 

hovedsakelig lavere 

inntekt på grunn av 

endring i barnegruppene 

(færre barn totalt).  

 

 

 

 

Mål- og resultatstyring 

Barnehage: 

 Videreføre kompetanseutvikling i barnehagene med fokus på å rekruttere og beholde 

barnehagelærere. 

 Kommunen har et barnehagetilbud av god kvalitet i samsvar med lover og retningslinjer 

samt brukernes behov. 

 Barnehagen skal jobbe aktivt med å holde sykefraværet på under 10 %. 

 

Aktivitet 

Barnehagen har gjennomført planlagte aktiviteter i forhold til planen. Det er gjort noen 

endringer i forhold til sammensetningen av personalet på de ulike avdelingene på grunn av 

endrede barnegrupper for å imøtekomme kommunens behov for barnehageplasser. Ved siden 

av dette har det fortsatt vært overtallighet, noe som har berørt Ytre Enebakk barnehage. Det har 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2241 Ytre Enebakk bhg 18 18 

Sum 18 18 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              11 533 10 684 849 

Refusjoner               -668 0 -668 

Netto lønn 10 865 10 684 181 

Driftskostnader 484 695 -211 

Driftsinntekter -2 596 -2 743 148 

Regnskapsmessig (merforbr.) 8 753 8 635 118 
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vært en utfordring å skape best mulige gruppesammensetninger ut ifra de forutsetninger som 

har vært til stede. Det har vært stor fokus på trivsel hos de overtallige som er blitt flyttet på.  

 

Det har i 2017 blitt gjennomført kompetanseheving på tvers av både de private og kommunale 

barnehagene i Enebakk kommune. Disse kompetansedagene er blitt planlagt og gjennomført av 

de kommunale og private barnehagestyrerne i kommunen.  

Personalet i Ytre Enebakk barnehage jobber nå aktivt for å fremme lekemiljø, gode 

vurderingsprinsipper og arbeide mer samlet om en «rød tråd».  

 

Ytre Enebakk barnehage feiret 40 år i oktober 2017. Dette ble feiret med mange gjester tilstede. 

En utrolig flott markering.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Barnehagen skal jobbe videre med implementering av ny rammeplan og videreutvikle gode 

lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling av god psykisk helse (STYD – Stolt og Ydmyk 

– kompetanseheving i forhold til ny rammeplan).  Personalet i barnehagen vil fortsette å jobbe 

med å få bedre kompetanse på selve vurderingskriteriet i forhold til planer.  

 

Utfordringen fremover vil være å implementere pedagognormen og bemanningsnormen i 

praksis, og sikre gode rutiner for å sikre nok voksne til enhver tid i barnehagen. Det er en 

utfordring å få gjennomført plantiden for pedagogene i barnehagen uten at det settes inn annet 

personale i denne tiden. 

 

Det vil også være en utfordring i Ytre Enebakk barnehage med stabilt personale i forhold til 

overtallighet.  

 

Ytre Enebakk barnehage har som mål i 2018 å ha høy brukertilfredshet, mange søkere og et 

stabilt personalet med lavt sykefravær. 

 

  

Fokusområder Overordnet 
mål 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 
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79 % 95 %  

Prosentandel som er fornøyd med barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5,2 5,5  

Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale utvikling 5,5 5.7  
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Antall SU- møter per år 

   

2 2  

Antall foreldremøter per år 3 3  

Antall foreldresamtaler per barn 2 - 4 2 - 4  

Antall barnesamtaler per barn, per år 1 2  

Antall måltider med frukt og grønt per dag 2 2  
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5,6 5,0  

Andel ansatte med godkjent utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

87,5 100  

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1 - 2 1 - 2  
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Kirkebygden barnehage 
 
Generelt 

Barnehagen er ledet av enhetsleder Veronika Repstad. Barnehagen har i år gått ned til tre 

avdelinger. Høsten 2017 hadde barnehagen 51 barn fordelt på tre avdelinger. På avdelingene 

jobber det 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/ assistenter. Barnehagen har en støtteassistent. 

 

Bemanning 

Barnehagen har lagt ned en avdeling i 

2017 pga. lavere fødselstall i kretsen. I 

2017 hadde barnehagen 4,29 årsverk 

overtallige. 2 årsverk ble flyttet til andre 

enheter i kommunen. 1,55 årsverk valgte å ta permisjon uten lønn i ett år. 0,14% ble værende i 

barnehagen. I tillegg hadde personale som fortsatt jobber i barnehagen utdanningspermisjon 

uten lønn i 0,60% stilling. Tidlig i 2018 fikk en assistent fast ansettelse pga. 4 års regelen. En 

av barnehagelærerne sa opp sin stilling. Barnehagen har 0,6 pedagogstilling.  

 

Sykefravær 

Sykefraværet for 2017 er 12.1% totalt, 4.6% korttidsfravær og 7.5% langtidsfravær. 

Sykefraværet er noe lavere enn i 2016. Det høye sykefraværet skyldes for det meste 

utenforliggende årsaker. Det var et forhøyet sykefravær mens nedbemanningsprosessen 

foregikk. De ansatte trives godt på jobb og gjør en god innsats. Det har vært jobbet med tiltak 

for å forebygge sykefravær gjennom IA- avtalen, og det lages oppfølgingsplan med arbeidstager 

tidlig i sykdomsforløpet der arbeidstager har et forhøyet sykefravær. De kommunale 

barnehagene har satt i gang et prosjekt med bedriftshelsetjenesten, personalavdelingen, NAV 

og IA- kontakten for å øke nærværet i barnehagene. Det jobbes også mot å få gjeninnført vikar 

fra første dag når det er behov da lavt vikarbruk fører til slitasje på de som er igjen på jobb.   

 

Økonomi 

Kirkebygden barnehage 

har gått med et lite 

overskudd grunnet 

nedgang i antall avdelinger 

som har ført til lavere 

lønnskostnader selv om 

inntekten har blitt mindre 

enn beregnet.  

 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål: Barnehagen skal videreføre kompetanseutvikling med fokus på å rekruttere og beholde 

barnehagelærere.  

 

Resultat: Som et ledd i implementering av ny Rammeplan for barnehagene har det blitt leid 

inn et firma (styd) som har gjennomført både kurs, observasjoner og veiledning. Resultatet har 

bla. gitt personalet kompetanse i å endre og skape gode lekemiljøer for barna. De har også hatt 

fokus på å ivareta den røde tråden i det pedagogiske arbeidet, hvorfor tar barnehagen de valgene 

man tar. 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2242 Kirkebygden bhg 16,25 14,25 

Sum 16,25 14,25 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              9449 9004 445 

Refusjoner               -839 0 -839 

Netto lønn 8610 9004 -394 

Driftskostnader 565 512 53 

Driftsinntekter -1691 -1977 285 

Regnskapsmessig 

(mindreforbr.) 
7484 7539 -55 
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Barnehagen har hatt fokus på den nye rammeplanen og videre arbeid med den pedagogiske 

årsplanen og barnehagelærerne har vært på to kurs i forbindelse med implementering av ny 

rammeplan. Disse hadde fokus på språk og realfag. 

Kompetansehevingsgruppa for barnehagelærerne har i 2017 hatt fokus på ledelse og de har hatt 

kurs med Egil Foss Iversen. Fokuset har vært å styrke posisjonen som leder og bevisstgjøre 

lederrollen som barnehagelærerne har. 

I barnehagen gjennomføres det systematiske, ukentlige refleksjonssamtaler samt månedlige 

tema- ped leder møter. Dette er også en del av kompetanseutviklingen til barnehagelærerne.  

 

Mål: Kommunen har et barnehagetilbud av god kvalitet i samsvar med lover og retningslinjer 

samt brukernes behov. 

Resultat: Barnehagen hadde full barnehagelærerdekning i 2017 som er et kjennetegn for god 

kvalitet. Det var høy deltagelse på brukerundersøkelsen som viste til høy gjennomsnittlig 

tilfredshet, 5.1 der 6.0 er best. 

 

Aktivitet 

Hovedsatsingsområdet for barnehagen i 2017 var språk, kommunikasjon og tekst og sosial 

kompetanse. I arbeidet med språkmiljøet og språkstimulering jobber de ansatte med 

snakkepakken, språklek og språkkista. Ellers i barnehagehverdagen styrker personalet språket 

til ungene ved å snakke aktivt med barna i alle situasjoner, selv på stellebordet med de minste 

som ikke har språk enda er det mye god språkutvikling når personalet benevner alt de gjør. Alle 

avdelingene leser mye i bøker, og bruker rim og regler.  

 

I arbeidet med sosial kompetanse bruker barnehagen rammeprogrammet til Kari Lamer, Du og 

jeg og vi to, som verktøy for å øke barnas samhandlingsferdigheter. Alle fagområdene blir 

innlemmet i disse satsingsområdene.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Barnehagen har i flere år hatt full barnehagelærerdekning. Dette ser ut til å endre seg nå. 

Samtidig som kravet om pedagognorm kommer, med økt pedagogtetthet, vil det sannsynligvis 

være enda mer utfordrende å rekruttere barnehagelærere i tiden framover. 

 

Barnehagen skal fortsette med å bruke tid på å implementere den nye rammeplanen for 

barnehager. Det blir en ny runde med styd før barnehagen tar i bruk udir sitt nettbaserte verktøy. 

 

De økonomiske rammene for 2018 er svært stramme og det er lite handlingsrom for drift.  

Selv om det ser ut til at barnehagen unngår nedleggelse av avdelinger til høsten er det likevel 

en vesentlig overtallighet som må løses. Med økt pedagogtetthet vil denne overtalligheten 

muligens bli enda høyere. Overtallighetsprosesser er svært utfordrende prosesser å være i, og 

dette blir 3. året barnehagen står i dette. 
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2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 

  

 
Svarprosent brukerundersøkelsen 

Br
uk

er
un

de
rs

øk
el

se
n 

be
sv

ar
t m

ed
 v

al
g 

 

 5
 e

lle
r 6

 

88 % 100 %  

Prosentandel som er fornøyd med barnehagens bidrag til sitt barns språkutvikling 5,3  5,6  

Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale utvikling 5,3 5.6  
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3 2  

Antall foreldremøter per år 2 2  

Antall foreldresamtaler per barn 2 2  

Antall barnesamtaler per barn, per år 0 1  

Antall måltider med frukt og grønt per dag 1 1  
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Flateby barnehage 
 
Generelt 

Flateby barnehage er en 5 avd. barnehage med plass til 80 barn, 2 småbarns avd. med barn i 

alderen 1-3 år og 3 storebarns avd. med plass til barn i alderen 3-5 år.  

Det er 5 pedagogiske ledere i barnehagen.  Det er i tillegg 1 barnehagelærere på de utvidede 

småbarns grupper. Barnehagen er fordelt på to hus.   

Laila Skøyum er barnehagens enhetsleder.  

 

Bemanning 

Det var en nedbemanning av en 

fagarb/ass i perioden 01.01-14.11. Fra 

15.11. økte barnegruppen igjen på 

småbarnsavdelingene og personalet ble 

økt med en assistent.    

 

Sykefravær 

Barnehagen hadde 2,9% fravær under 16 dager og 8,6% på sykefravær over 16 dager. Totalt 

sett har sykefraværet gått ned fra 11,7 til 11,4 fra 2016-2017.  

De 3 kommunale barnehagene har i samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret startet opp et 

prosjekt for å øke nærværsprosenten i barnehagene. Det jobbes kontinuerlig med 

nærværsprosenten og arbeidsmiljøet i barnehagen.  

 

Økonomi 

Mindreforbruket skyldes 

stram økonomistyring på 

grunn av mindre 

barnegrupper og lavere 

inntekt. I tillegg har det 

kommet inn høye 

syke/svangerskaps 

refusjoner.  

Mål- og resultatstyring 

 

Mål: 
Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn i Flateby barnehage 

 

Resultat: Barnehagen gir et godt pedagogisk tilbud til barna i barnehagen. Det er ansatt 

barnehagelærere i alle pedagogiske leder stillinger. 

 

Aktiviter.   

Flateby barnehage jobber kontinuerlig for at barn og foreldre skal være fornøyd med 

barnehagen. Det ble gjennomført 4 foreldremøter i 2017.  Et foreldremøte for nye foreldre i 

august, et felles foreldremøte for de kommunale barnehagene med foredragsholder Anne Nilsen 

(foreldrerollen, grensesetting) og 2 møter avdelingsvis.  

Barnehagen gjennomfører minst 2 foreldresamtaler i året, men foresatte kan alltid få en ekstra 

samtale hvis de ønsker dette.  

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse mars 2017. (gjennomsnitt 4,9). 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

2243 Flateby barnehage 18 18 

Sum 18 18 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              10 987 10 772 216 

Refusjoner               -561 0 -561 

Netto lønn 10 427 10 772 -345 

Driftskostnader 632 666 -34 

Driftsinntekter -2 388 -2 570 182 

Regnskapsmessig (mindreforbr.) 8 671 8 868 -197 
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Det gjøres kontinuerlig observasjoner av barnas trivsel. Både formelle observasjoner, spesielt i 

forkant av foreldresamtalene, og uformelle observasjoner i løpet av barnehagedagen.  

Barnehagen jobber fortsatt med barns språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse, i tillegg 

jobbes det med relasjoner og relasjonsbygging. Både relasjon barn-barn, barn-voksne og 

voksen-voksen. Dette barnehageåret har vi hatt STYD kommunikasjon, et firma som leverer 

tjenester i form av kurs og prosessarbeida innen barnehager,  inne i barnehagene for å hjelpe 

med kompetanseheving og implementering av ny rammeplan. Barnehagen har dette år valgt 

«Tellus» som hoved tema og tilstedeværende/engasjerte voksne.   

 

I ledergruppen har det blitt jobbet videre med utvikling av lederrollen med fokus på pedagogisk 

didaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering.   

Det har blitt gjennomført 7 personalmøter i året, samt 5 plandager hvor trivsel har vært et fast 

punkt. Tema for plandager og personalmøter har vært årsplan/ ny rammeplan (Styd), didaktisk 

planlegging og pedagogisk vurdering, voksenrollen (tilstedeværende og engasjerte voksne) og 

relasjons kompetanse.  

Det gjennomføres hms kartlegging hvert år og resultatene jobbes med gjennom året, både på 

personalmøter og 3-partsmøter . 

Dette år har det blitt gjennomført støymåling i barnehagen.  

  

I tillegg gjennomføres minst 2 medarbeidersamtaler/trivselssamtaler i året.  

Enhetsleder har medarbeidersamtale med ped.ledere vår og høst.    

Pedagogisk leder har samtale med sine fagarbeidere/assistenter vår og høst 

  

Det har i 2017 blitt gjennomført kompetanseheving på tvers av både de private og kommunale 

barnehagene i Enebakk kommune. Disse kompetansedagene er blitt planlagt og gjennomført av 

de kommunale og private barnehagestyrerne i kommunen.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

Barnehagen skal jobbe videre med implementering av ny rammeplan og videreutvikle gode 

lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling av god psykisk helse. 

Tellus vil fortsatt være hoved temaet dette året og de voksne skal reflektere over hva det betyr 

å være tilstedeværende og engasjert i møtet med barna.  

 

Utfordringen fremover vil være å implementere pedagognormen og bemanningsnormen i 

praksis, og sikre gode rutiner for å sikre nok voksne, til enhver tid, i barnehagen. Det er en 

utfordring å få gjennomført plantiden for pedagogene i barnehagen uten at det settes inn annet 

personale i denne tiden.  

 

Med flere nye barnehageplasser i kommunen kan det i fremtiden bli utfordrende å få nok søkere 

til å fylle opp barnegruppene.  
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Prosentandel som er fornøyd med barnehagens bidrag til sitt barns språkutvikling 4,7 5,0  

Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale utvikling 5,0 5,5  
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2 2  

Antall foreldremøter per år 3 3  
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 

Generelt  

Helse- og omsorgsavdelingens samlede oppgave og ansvarsområde ledes av kommunalsjef 

Kenneth André Johannessen. Avdelingen er organisatorisk delt inn i 10 resultatenheter hvor 

enhetsledere har ansvar for personell, økonomi, fag og tjenesteproduksjon.  

Bemanning 

Antall årsverk i helse- og 

omsorgsavdelingen økte med 5,95 

faste årsverk i 2017. Helse barn og 

unge hadde en økning på 1,6 årsverk 

knyttet til rusforebyggende arbeid og 

ruskontrakter for ungdom, samt to 

helsesøsterstillinger.  

Ved opprettelsen av Roligheta med 6 

rullerings- avlastningsplasser fikk 

Enebakk sykehjem tilført 4,9 

årsverk. I tillegg har enheten fått 

tilført ett årsverk til dagsenter for 

mennesker med demenssykdom. 

Sykehjemslegen er pr 2017 administrativt overført sykehjemsenheten fra HOS-adm. og 

fellestjenester. Hjemmetjenesten har en økning på 3 årsverk i 2017. Flyktningtjenesten ble i 

2017 flyttet fra NAV til kultur og oppvekstavdelingen. Antall årsverk ved NAV er derfor 

redusert med to årsverk. I 2017 opphørte ordningen med at Enebakk legesenter leide 

helsesekretærer av Enebakk kommune. Antall faste ansatte ved enhet HOS-adm. og 

fellestjenester er derfor redusert. 

Sykefravær 

Sykefraværet for HOS-avdelingen var 10,5 % i 2017. Hovedvekten av fraværet skyldes 

langtidsfravær. Ihht intensjonene og forpliktelsene i IA avtalen, arbeides det systematisk og 

målrettet med å redusere fravær og legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne. 

Tilretteleggingstiltak erfares allikevel i en del tilfeller som en utfordring da belastningen på 

andre medarbeidere erfaringsmessig ofte blir større. 

For detaljert oversikt over sykefraværet vises det til årsberetning for de enkelte 

resultatenhetene. 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2017 viser 

en merkostnad på 5,8 mill. 

kroner. Merkostnaden er 

hovedsakelig knyttet til 

barnevern, kjøp av 

sykehjemsplasser, 

overliggerdøgn på Ahus og 

økende behov for 

hjemmetjenester. 

Merinntektene på driftsinntekter består i hovedsak av refusjoner for ressurskrevende brukere. 

Enhet 2016 2017 

300 HOS-adm og fellestjenester 16,48 10,13 

310 Helse barn og unge 10,20 13,90 

320 Barneverntjenesten 11,30 11,60 

341 Psykisk helsearbeid og rus 11,80 11,80 

342 Friskliv og ReHabilitering 8,80 8,80 

350 NAV 10,00 8,00 

360 Enebakk sykehjem 54,86 61,76 

371 Hjemmetjenesten 23,40 26,40 

372 Tilrettelagte tjenester 56,99 57,39 

380 Forpleiningstjenesten 5,93 5,93 

Sum 209,76 215,71 

(I 1000 KR.) 

Regnskap 

2017 

Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                               173 660   161 429   12 231  

Refusjoner               -9 519   -    -9 519  

Netto lønn  164 142   161 429   2 713  

Driftskostnader  69 647   59 081   10 567  

Driftsinntekter -45 742  -38 298  -7 444  

Regnskapsmessig merforbruk  188 047   182 212   5 835  
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For nærmere detaljer rundt årsregnskapet vises det til årsmeldinger fra de ulike 

resultatenhetene.  

Mål- og resultatstyring 

Helse og omsorgsavdelingen i Enebakk kommune har som overordnet målsetning å yte trygge, 

virkningsfulle og forsvarlige helse og omsorgstjenester til innbyggerne i Enebakk. Tjenestene 

skal innvilges og ytes i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med faglige standarder og 

retningslinjer for tjenestene. Tjenestene skal utvikles i tråd med de politiske føringene som er 

lagt for avdelingen. 

 

Aktivitet 

Felles for både sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering og psykisk helse, er at 

Samhandlingsreformen, hvor kommunene får stadig større ansvar for etablering av ulike 

behandlingstiltak, legger et vedvarende og økende press på både kapasitet, økonomi og 

kompetanse. En endret utskrivningspraksis fra sykehuset hvor pasientene skrives stadig 

tidligere ut, og hvor kommunene svært ofte må videre - og sluttføre igangsatt behandling rundt 

stadig mer komplekse tilstander, er en av Helse- og omsorgsavdelingens største utfordringer. 

Sykehjemmet har gjennom hele året hatt fullt belegg. Det ble opprettet 6 avlastnings- og 

rulleringsplasser på Roligheta på Kopås fra 1.september 2017. I løpet av året har det vært et 

overbelegg på 612 liggedøgn på kommunens egne sykehjem. Kommunen har i tillegg måttet 

kjøpe i alt 1344 døgn på sykehjem utenfor kommunen. Dette til sammen har medført et økt 

behov for personell i sykehjemmet.  

Ved hjemmetjenesten har omfanget av tjenesten økt betraktelig. Det er mange utskrivelser fra 

Ahus som er komplekse og som krever tett oppfølging av pasientene når de kommer hjem. 

Mange pasienter i 2017 har hatt behov for omfattende hjemmesykepleie og flere pasienter har 

hatt ønske om å være hjemme fremfor å være på sykehjem. Det har heller ikke alltid vært ledig 

sykehjemsplass i egen kommune og noen har derfor blitt værende hjemme med besøk av 

hjemmesykepleien mange ganger i døgnet. I 2017 har det vært færre brukere som har kommet 

hjem for å avslutte livet i hjemmet. 

Barneverntjenesten mottok 146 bekymringsmeldinger i 2017. Arbeidsmengden er fortsatt stor 

og trenden med alvorlig problematikk ser ut til å fortsette. De alvorlige forholdene tar tid og 

ressurser å undersøke og avhjelpe. Arbeidspresset i 2017 lå spesielt på undersøkelser. Enheten 

har fullført mange undersøkelser i 2017. Kun 2 av de 132 undersøkelsene gikk over frist. 

Barneverntjenesten har hatt gradvis færre omsorgsovertakelser de siste årene. Dette til tross for 

at antall bekymringsmeldinger øker.   

Forpleining produserer stadig flere middagsporsjoner. Økningen av beboere med behov for 

forskjellige typer spesialkost øker som følge av samhandlingsreformen. Dette gir utfordringer 

økonomisk for enheten. Enheten jobber med krav til dokumentasjon for å sikre trygg mat. 

Helse, barn og unge har høy aktivitet innenfor skolehelsetjenesten. Tjenesten opplever økende 

pågang av elever med psykiske plager, atferdsvansker og skolevegringsproblematikk. Enheten 

opplever at det har vært et etterspurt behov for å kunne tilby ungdom som viser bekymringsfullt 

atferd ifht rusmidler, oppfølging på ruskontrakt. Etter en prosjektperiode har 1,6 årsverk som 

er knyttet til rusforebyggende arbeid og ruskontrakter for ungdom videreført som fast. Enheten 

erfarer at som en konsekvens av at Ahus startet med tidlig hjemreise etter fødsel, 24 t, stiller 

dette krav til økt og tilpasset oppfølging utover den ordinære svangerskapsomsorgen. 

NAV ser en tendens til økning når det gjelder antall brukere som mottar sosialhjelp som 

hovedinntekt, samt stønadsperiode. Det er også en økning i antall brukere i aldersgruppen 18-
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24 år. Dette må ses i sammenheng med innstramming av det statlige tiltaksbudsjett i 2017. 

Videre opplever enheten at behovet for økonomisk rådgivning er økende og at sakene blir mer 

krevende. Den generelle aktiviteten i enheten har vært høy i 2017. Totalt antall saker var 1091. 

NAV har at samarbeid med teknisk avdeling som inngår som en del av ungdomsprosjektet og 

en målsetting om at flest mulig av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet jfr aktivitetskravet. 

Det har vært et godt samarbeid med teknisk avdeling i perioden. 

Tilrettelagte tjenester fikk ny enhetsleder i 2017. Det har vært høy aktivitet ved enheten. 

Behovet for avlastning er økende og er antall avlastningsdøgn er doblet fra i fjor. I løpet av 

2017 har det blitt avholdt flere kurs, deriblant foreldreveiledningskurs i gruppe, kurs for 

kommunale brukerstyrte personlige assistenter (BPA) og oppdragstakere (støttekontakter og 

avlastere) og kurs i bruk av makt og tvang.  

 

Psykisk helsearbeid og rus har i 2017 hatt en målsetting om å tilpasse tjenesteutøvelsen på en 

måte som gjør den rustet til stadig flere og nye oppgaver. Det har vært jobbet mye med 

målretting og avgrensing av tjenestetilbudet. Det har blant annet vært jobbet med å kunne gi 

flere gruppetilbud. I 2017 har 122 brukere hatt vedtak om psykososial ambulant oppfølging 

(samme som 2016), 21 om ROP (rusmisbruk og psykisk lidelse)-oppfølging (19 i 2016), og 26 

har hatt vedtak om oppfølging av ruskonsulent (24 i 2016). Kriseteamet har vært aktivert en 

gang i forbindelse med trafikkulykke i 2017. 

Re-/Habilitering og friskliv har gradvis økt tilbud om forebyggende tiltak i 2017, spesielt for 

gruppen eldre over 70 år. Enheten har hatt god måloppnåelse i 2017. Ventetid for 

pasient/brukere i førsteprioritet gruppa er maks 1 uker før tilbud igangsettes, for andre grupper 

varier det noe, men gjennomsnittlig ventetid før tiltak er igangsatt er 2-6 uker. Enheten vil 

fremover ha et ekstra fokus rettet mot eldre for å påvirke evnen til å kunne bo i egen bolig lengst 

mulig. Det ble høsten 2017 startet opp et prosjekt med forebyggende hjemmebesøk for eldre, 

etter anbefalinger fra helsedirektoratet. 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

Hovedutfordringen i årene framover vil være håndtering av et stadig økende antall pasienter 

innenfor både somatikk og psykisk helse/rus. Demografiske endringer, pasienter som skrives 

tidligere ut fra sykehus med behov for komplisert og sammensatt behandling, 

oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelse samt økte rekrutteringsutfordringer, 

representerer de aller største utfordringen for helse og omsorgstjenestene i kommunen de 

nærmeste 10-15 årene. 

Antall eldre over 80 år vil stige gradvis fram mot 2025. Fra 2017 til 2025 viser SSBs prognoser 

(middel nasjonal vekst) at antall eldre over 80 år i Enebakk vil øke fra 279 til 451 personer, dvs. 

en økning på over 60 %. Økningen vil gi vesentlig behov for økte personalressurser innen pleie- 

og omsorgstjenestene i tillegg til økt kapasitet innenfor sykehjem og omsorgsboliger. Det vil 

også kreves stor grad av samhandling mellom enhetene, innføring av forskjellige former for 

velferdsteknologi, omlegging av arbeidsformer og økt fagkunnskap i forhold til stor variasjon i 

alvorlige sykdommer. 
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HOS-adminstrasjon og fellestjenester 
 

Generelt  

Enheten består av Kommunalsjef for HOS-avdelingen, rådgivere ved kommunalsjefens stab (to 

spesialrådgivere og en IKT rådgiver) samt kommunens bestiller kontor (forvaltningstjenesten).  

Enebakk legesenter, samt lege og helsetjenester fra andre kommuner, staten og private aktører 

er videre tjenester som organisatorisk ivaretas og følges opp fra denne enheten. 

Bemanning 

Fra 01.01.2017 opphørte ordningen 

med at Enebakk legesenter leide 

helsesekretærer av Enebakk 

kommune, en ordning som har vært 

praktisert fra legesenteret gikk fra å 

være kommunalt til å bli privat i 

regi av legene. Sykehjemslegens 

lønn er flyttet fra 3001, PLO-felles 

til Enebakk sykehjems budsjett. Et 

halvt årsverk er flyttet fra ansvar 

3000, Helse og omsorg administrasjon til ansvar 3001, PLO-felles. 

Sykefravær 

Sykefraværet ved enheten var 10,44 % i 2017 og knytter seg hovedsakelig til langtidsfravær. 

Korttidsfravær inntil 16 dager utgjør 2,2 % av det totale fraværet. Det jobbes kontinuerlig med 

tilrettelegging av de fysiske arbeidsforholdene for den enkelte arbeidstaker. 

Økonomi 

Enheten gikk med balanse 

ved årets slutt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mål- og resultatstyring 

Mål: 

 Enheten skal utarbeide og følge opp overordnede rapporter, planer og prosjekter innen de 

fristene som til enhver tid gjelder.  

 Saksbehandling av søknader om tjenester i forvaltningstjenesten skal være i tråd med 

gjeldende lover og retningslinjer, gi vedtak om tjenester som er tilpasset den enkelte 

bruker og sikre likebehandling ved vurdering av hjelpebehov.  

 Legetjenester til innbyggerne skal være tilpasset behovet både med hensyn til fastlege og 

legevakt. Behovene vurderes etter hvert som befolkningen endres. 

 

Aktivitet 

Innen IT er det gitt støtte i bruk av fagprogrammet for pleie og omsorgstjenester, «Profil», bruk 

av elektronisk pasientjournal (EPJ) og individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS), samt 

kvalitetssikring av tilganger og autorisasjon i Profil og opplæring i Profil for alle nyansatte. I 

Ansvar Avdeling 2016 2017 

3000 

Helse- og omsorg 

administrasjon 1,50 1,00 

3001 PLO-felles 3,50 3,00 

3002 Legetjenester 2,13 2,13 

3003 Legesenter 5,35 0,00 

3040 Forvaltning 4,00 4,50 

Sum 
HOS-administrasjon og 

fellestjenester 16,48 10,13 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn  8 955 8 988 -34 

Refusjoner  -929 0 -929 

Netto lønn 8 026 8 988 -963 

Driftskostnader 13 988 13 811 177 

Driftsinntekter -1 697 -2 403 706 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 317 20 396 -79 
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samarbeid med kommunene i Øyeren IKT jobbes det med å utarbeide strategier og planer for 

de mest hensiktsmessige tjenesteområdene for innføring av velferdsteknologi av forskjellig art.  

Søknader om startlån og tilskudd utgjorde 146 søknader i 2017. Av disse ble 13 innvilget og 

medførte et utlån på ca. 24,63 mill. Vanskeligstilte barnefamilier har vært prioritert høyt ved 

tildeling av lån og tilskudd i tråd med statlige føringer. 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger, samt serveringsbevillinger utgjorde 20 søknader i 

2017. Av disse ble det gjort administrativt vedtak for 8 søknader. Nytt i 2017 er søknader om 

salg av alkohol fra nettbaserte butikker. Det ble fremmet en sak ved starten av året som har gitt 

politiske retningslinjer for nettsalg av alkoholholdige drikker til innbyggerne i Enebakk 

kommune. 

Det gjøres et systematisk arbeid i forhold til behov for endringer i kompetanse for HOS-

avdelingen. Arbeidet resulterer i en målrettet kompetanseplan, som både gir en helhetlig 

oversikt over kompetansebehovet i HOS-avdelingen og et godt grunnlag for tilskudd til 

kompetansehevende kurs fra fylkesmannen.  

Søknader om tjenester fra Hjemmetjenesten, Renhold, Sykehjem, Psykisk helsearbeid og rus, 

samt søknader om parkeringsbevis saksbehandles av Forvaltningstjenesten. Antall søknader i 

2017 var totalt sett 1015.  

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

I årene fremover vil antall eldre med behov for hjelp øke som følge av demografiske endringer. 

Behovet for tjenester til alle aldersgrupper vil også øke som følge av planlagt høy boligbygging 

i Enebakk. Dette vil legge ytterligere press på Forvaltningstjeneste 

Enebakk kommune har avtale om legevakttjeneste med tre aktører. Enebakk legesenter på 

hverdager mellom 07.00 – 18.00. Utenom denne åpningstiden er tilbudet om legevakt delt for 

innbyggerne, med Ski legevakt for befolkningen i Ytre Enebakk og i Kirkebygda, mens 

innbyggerne på Flateby har tilbud om legevakt i Lillestrøm.  

Legevakttjenestene gjennomgås i forbindelse med endringer i ny akuttmedisinsk forskrift. 

Rådmannen har i 2017 lagt frem en sak som redegjør for de endrede kompetanse og 

kvalitetskrav som følger av ny forskrift og jobber, sammen med Follo LMS og andre Follo 

kommuner, om å utvide Follo legevakt til også å kunne bli en daglegevakt.  
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Helse barn og unge 
 
Generelt 

Enheten er ledet av enhetsleder Angelika Johnsen. Helsestasjon, svangerskapsomsorgen, 

psykologtilbudet, ruskontrakter og helsestasjon for ungdom er lokalisert i Familiens hus i 

Kirkebygda. Skolehelsetjenesten har kontorer på alle skolene i kommunen. 

 

Bemanning 

Tjenesten har 7,6 årsverk for 

helsesøstre, hvorav 5,4 av disse tilhører 

i skolehelsetjenesten og 2,2 årsverk for 

barn 0- 5 år. Enheten har 0,8 årsverk for 

jordmor, 1 årsverk for psykolog, 1 årsverk enhetsleder inkl. helsestasjon for ungdom og 1,4 

årsverk for helsesekretærer. Fra 01.01.17 ble 1,6 årsverk som er knyttet til rusforebyggende 

arbeid og ruskontrakter for ungdom videreført som fast. I 2017 ble tjenesten styrket med midler 

fra regjeringen som førte til opprettelse av 2 faste helsesøster stillinger.    

 
Sykefravær.  

Sykefraværet er på 5,1 % og skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Det har også dette året vært 

utfordringer med å rekruttere helsesøstre både i vikariater og i faste stillinger. Alle stillingene 

er besatt. 

 

Økonomi 
Det positive avviket på 

lønn skyldes ubenyttede 

lønnsmidler grunnet 

rekrutteringsvansker av 

helsesøstre. Avvik på 

driftskostnader skyldes 

økende utgifter knyttet til 

elektroniske meldinger med 

sykehus, tolketjenester og utskifting av gammelt utstyr på helsestasjonen.  

 

Mål- og resultatstyring 

Mål: 

Enheten skal gi et faglig forankret, likeverdig tilbud til brukerne i henhold til den lovgivning 

og de sentrale retningslinjer som ligger til grunn for det forebyggende og helsefremmende 

arbeidet til barn og unge. 

Hovedmål og delmål: 

Fremme psykisk og fysisk helse. Fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Forebygge 

sykdom og skade. Yte god service til brukere. Opprettholde god tilgjengelighet og lav terskel. 

Sørge for faglig oppdatering og videreutdanning av ansatte. Arbeide for å beholde og 

rekruttere ansatte. 

Resultat:  

I praksis innebærer dette helseundersøkelser med lege, helsesøster og jordmor. Vaksinasjon. 

Råd, veiledning og helseopplysning, individuelt og i grupper, til foresatte, barn/ ungdom og 

gravide. Aktiv deltagelse i tverrfaglig samarbeid.  Resultatene kan belyses ved å oppsummere 

årets aktivitet i enheten. 

  

Ansvar Enhet 2016 2017 

3010 Helse barn og unge 10,2 13,9 

Sum 10,2 13,9 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              8 521 9 144 -624 

Refusjoner               -217 0 -217 

Netto lønn 8 304        9 144 -841 

Driftskostnader 892 484 408 

Driftsinntekter -1 689 -1 650 -39 

Regnskapsmessig(mindrefor.) 7 507        7 978 -472 
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Aktivitet: 

Svangerskapsomsorgen: Antall nyregistrerte gravide: i 2016- 79 og i 2017- 103. Jordmor 

tilbyr hjemmebesøk til barselkvinner i løpet av de første 3 virkedagene etter hjemkomst. Fra 

2017 startet Ahus med tilbud om tidlig hjemreise, 24 t etter fødsel. Dette stiller krav til at 

tjenesten har ressurser tilgjengelig til økt og tilpasset oppfølging, utover den ordinære 

svangerskapsomsorgen. Jordmor har startet med å tilby gratis langtidsvirkende prevensjon til 

sårbare kvinner, samt å tilby 6 ukers kontroll med celleprøvetaking, dette for å tilby likeverdige 

helsetjenester og forebygge uønsket graviditet. Jordmor gir tilbud om deltagelse i 

foreldreforberedende gruppe i samarbeid med psykolog. 

Helsestasjon: Antall barn fra 0-6 år i 2016- 812, i 2017- 771. Antall nyfødte i 2016 var 97 og 

i 2017- 103. I Enebakk, som på landsbasis, har det de siste 3 årene vært en nedgang av fødsler. 

Det gis tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager til alle nyfødte. Behovet for tidlig oppfølging 

øker i takt med at antall liggedøgn på barsel reduseres. Helsestasjonen arbeider med økt fokus 

på tilknytning og samspill, hvor det blant annet tilbys foreldreveiledningskurs.  

Skolehelsetjenesten: Antall barn i barne- og ungdomsskolen var i 2016- 1503 og i 2017- 1539. 

Aktiviteten er høy og det faglige tilbudet til elevene er utvidet. Tjenesten opplever økende 

pågang av elever med psykiske plager, atferdsvansker og skolevegringsproblematikk. Dette 

bekreftes av Ungdata 2015. Helsesøster har i økt omfang samtaler med disse elevene, mange 

henvises videre til psykolog eller BUP. Det er også opprettet tverrfaglig samarbeidsprosjekt 

«Helt sjef» for å styrke elevenes mestringskompetanse. Skolene melder om økt omfang av 

elever som prøver ut narkotika og ser behov for økt rusforebyggende arbeid/ tiltak på skoler. 

Helsestasjon for ungdom: HFU er et ukentlig tilbud til ungdom mellom 13 og 24 år. Antall 

kontakter i 2016- 158 og i 2017- 157.Tilbudet er kjent i kommunen, og det er flere ungdommer 

som oppsøker tjenesten for veiledning i seksuell helse, og konflikter i hjemmet. HFU 

gjennomfører helseopplysning i grupper på 8. trinn. 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

2017

K-HBU 1. Forebygge sykdom
K-HBU 1.1. Antall barn 

som er vaksineres

Antall % som er 

vaksinert, tall fra FHI 98 % 97 - 95% < 95%

Resultatene kommer i 

løpet av våren

Svangerskapsomsorgen      

K- HBU 2.1.1. Tilbud om  

hjemmebesøk av 

jordmor til alle kvinner 

og nyfødte innen 3 

virkedager etter 

hjemreise fra sykehuset i 

henhold til nasjonale 

retningslinjer for 

barselomsorgen.

Hspro, 2g/ år, juni- des 3 dager- 75 % 4- 5 dager- 20 % > 5 dager- 5 %

3 dager - 80 %,

4-5 dager - 17%,

over 5 dager - 3 %

Helsestasjon                       K-

HBU 2.1.2. Alle familier 

med et nyfødt barn skal 

få tilbud om 

hjemmebesøk innen 10 

dager fra utskriving fra 

barselavdelingen

Hspro, 2g/ år, juni- des 10 dager- 90 % 2 uker- 10 % > 3 uker- 0 %

10 dager - 90%,

2 uker - 10%,

over 3 uker - 0%

Skolehelsetjenesten          

K-HBU 2.1.3. Alle barn 

skal få tilbud om 

skolestartundersøkelse i 

løpet av det året de fyller 

seks å        

Hspro, 2g/ år, juni- des Innen  6 år - 85 % Innen 6 år 3 mnd- 15 % <  6 år 3 mnd - 0 %

Innen 6 år - 60%,

Innen 6 år 3 mnd - 20%,

Over 6 år 3 mnd - 20%

Psykologitilbud                          

K-HBU 2.1.4. Etter 

mottatt henvisning  samt 

oppnådd kontakt skal 

brukeren få tilbud om 

førstesamtale innen 2 

uker 

Hspro, 2g/ år, juni- des 0-2 uker- 75 % 3-4 uker- 20 % > 5 uker- 5 %

Innen 2 uker - 75 %,

3-4 uker - 20 %,

Over 5 uker - 5%

P
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Ambisjonsnivå/resultatmål

K-HBU 2. Drive 

helsefremmende og 

forebyggende arbeid rettet mot 

foreldre, barn og unge 0- 24 år
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Ruskontrakt for ungdom og rusforebyggende arbeid: Det har vært et etterspurt behov for å 

kunne tilby ungdom som viser bekymringsfullt atferd ifht rusmidler, oppfølging på ruskontrakt. 

Etter prosjektperiode på midler fra Fylkesmannen ble stillingene videreført som fast fra 2017. 

I løpet av de siste 3 år har totalt 37 ungdommer benyttet seg av tilbudet om ruskontrakt. 

Ruskontrakt er et tilbud til ungdom fra 13- 21 år, som innebærer samtaler og urintesting i 8- 12 

måneder. Ruskontrakter brukes som tiltak i barnevernet og forebygger videre utvikling av 

rusavhengighet.  

Psykolog: Psykologtilbudet er godt etablert, i 2016- 100 saker og i 2017- 87 saker. Hovedårsak 

til henvisning: angstproblematikk, skolevegring, depresjon, atferdsvansker og belastende 

livssituasjon. Jenter i alder 13-16 år er overrepresentert.  

Flyktninghelsetjeneste og folkehelsearbeid: I perioden 2016-2017 har kommunen fått 

tilflyttet 42 flyktninger. Arbeidet med flyktningbarn og deres familier er ressurskrevende da 

utfordringene er sammensatte. Fra 2017 har helsestasjonen opprettet egen 40% stilling som 

flyktningehelsesøster for å ivareta flyktningene på en forsvarlig måte. Enhet Helse barn og unge 

er en viktig aktør i folkehelsearbeidet i Enebakk kommune, da barn og unge er en sentral 

målgruppe i dette arbeidet, fordi mye av grunnlaget for helse og helsevanene dannes tidlig i 

livet. Tjenesten har en koordinerende rolle for kommende folkehelseplan i kommunen.  

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver:  

Tjenesten har fått ny Nasjonal faglig retningslinje. Retningslinjen og samhandlingsreformen 

pålegger tjenesten flere arbeidsoppgaver, hvor styrking av tjenesten var nødvendig for å ivareta 

dette på en forsvarlig måte. Vi ser en markant økning av ungdom som viser tegn på psykiske 

vansker, og denne tendensen er økende. Tjenesten må derfor være rustet til å identifisere 

vansker, og sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt I følge befolkningsutvikling basert på 

kommunens boligbyggingsprogram i Enebakk antas en økning på 796 barn i alderen fra 0-15 

år fra 2018-2035, vil dette medføre behov for økte helsesøsterressurser i framtiden. Til tross for 

en liten nedgang i fødsler, viser det seg at flere familier i Enebakk har sammensatte vansker, 

som krever ekstra ressurser fra tjenesten.                                                               

Det er store vansker med å rekruttere helsesøstre både i faste stillinger og i korte vikariater på 

grunn av at det utdannes for få helsesøstre, og i tillegg at Enebakk er en utkant kommune.  
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Barneverntjenesten 
 

Generelt 

Barneverntjenesten ledes av Linda Merete Skarnes. Tjenesten hadde i 2017 til sammen 11,60 

stillinger, hvorav 1 enhetsleder, 9 barnevernkonsulenter, 1 familieterapeut og 0,8 kontorfaglig. 

Barneverntjenesten saksbehandler jfr. Lov om barneverntjenester.  

Bemanning 

 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i barneverntjenesten har de siste tre årene forut for 2017 vært svært lavt. I 2016 

var sykefraværet på 1,9 %, i 2015 2,2% og i 2014 3,0%. Dette har vi vært stolte av.  

I 2017 var sykefraværet på 10,8 % på grunn av mange uheldige omstendigheter av privat 

karakter for flere ansatte. Det har vært flere ansatte som har vært langtidssykemeldt gjennom 

året. Et godt arbeidsmiljø har trolig bidratt til at barneverntjenesten likevel har greid å 

gjennomføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Trivsel og 

ivaretakelse på arbeidsplassen er helt nødvendig for å klare å stå i en så krevende 

arbeidssituasjon. I barneverntjenesten har vi stort fokus på dette.  

Økonomi 
Barneverntjenesten har hatt 

aktivitet på samme høye 

nivå som de siste årene, 

både når det gjelder 

bekymringsmeldinger, 

undersøkelser, hjelpetiltak 

og oppfølging i hjemmet. 

Likevel, på tross av flere 

langtids-sykemeldinger, 

har vi klart å effektivisere økonomisk.  

Barneverntjenesten har i mindre grad enn de to-tre årene forut for 2017 benyttet omfattende 

private tjenester. Det har gjennom hele året vært jobbet aktivt for å finne fullgode alternative 

løsninger til dyre tiltak. En sentral målsetning er også at barn ikke skal bo i institusjon, med 

mindre dette er tvingende nødvendig. Å bo på institusjon anses ikke å være til barns beste. I 

tillegg er slike plasseringer svært kostbare. Ved inngangen av 2017 bodde hele fire ungdommer 

i institusjon. Ved utgangen av året bor kun ett barn fremdeles i institusjon. Likevel ble 

årsresultatet et overforbruk på 712 000. Hovedårsaken til dette er fortsatt til dels store utgifter 

til institusjonsplasseringer og uplanlagte beredskapshjemsplasseringer. Overføringer til andre 

kommuner (barnehage, SFO og Barnevernvakta) kostet også mer enn planlagt. 

 

Mål- og resultatstyring 

 

Slagord og visjon: Vi tror på barn – og jobber for en god barndom 

Hovedmål: Alle barn i Enebakk kommune har en god barndom 

Delmål 1:  Vi har gode relasjoner til barn, foreldre, samarbeidspartnere og hverandre.  

Ansvar Avdeling 2016 2017 

3020 Barneverntjenesten 11,3 11,6 

Sum 11,3 11,6 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

  Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn     12 291  12 407 -116 

Refusjoner     -379  0 -379 

Netto lønn 11 912  12 407 -495 

Driftskostnader  10 880  9 634 1 246 

Driftsinntekter -2 711  -2 672 -39 

Regnskapsmessig(merforb.) 20 081  19 369 712 
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Delmål 2: Vi finner ut hva som er primærvansken til barnet 

 

Aktivitet 

Utvikling i tall fra 2014 - 2017 

Barnevernsaker 2017 2016 2015 2014 

     

Antall 2017:     

Meldinger 146 149 159 132 

Undersøkelsessaker 132 116 121 110 

Tilsynsbarn (fosterhjemsplasserte barn i Enebakk kommune plassert av andre 
kommuner og av Enebakk) 

                
36 

                 
40  

                 
35 

35 

Sakkyndigrapporter 1 5 12 1 

Saker for Fylkesnemnda/retten – antall barn 3 3 8 4 

     

Barnevern, status pr. 31.12.17     

Barn under undersøkelse 42 39 30 34 

Barn med tiltak i hjemmet 85 78 83 56 

Barn plassert med samtykke (§ 4-4, 6.ledd og 4-6, 1. ledd)  8 6 6 5 

Barn under omsorg (§ 4-12) 16 17 19 24 

Barn akuttplassert med tvang (§ 4-6, 2 ledd og § 4-25) 1 2 1 0 

Barn plassert p.g.a. atferd (§§ 4-26 og 4-24) 1 1 1 1 

Barn over 18 år med tiltak 13 9 12 9 

I alt plassert – antall barn  26 26 27 30 

     

Barn som venter på fylkesnemndsbehandling 0 1 3 0 

Barn som venter på domstolsbehandling 0 0 0 0 

 

Kommentarer til tallene: 

Barneverntjenesten mottok 146 bekymringsmeldinger i 2017.  Dette er noe lavere enn i toppåret 

2015, med 159 mottatte bekymringsmeldinger. Det blir stadig avdekket at mange barn lever i 

familier med vold, overgrep, rusmisbruk og psykisk sykdom hos foreldrene og store konflikter.  

Arbeidsmengden er derfor fortsatt stor og trenden med alvorlig problematikk ser ut til å 

fortsette. De alvorlige forholdene tar tid og ressurser å undersøke og avhjelpe.  

Arbeidspresset i 2017 lå spesielt på undersøkelser. Aldri noen gang har enheten fullført så 

mange undersøkelser som i 2017. Det var kun 2 av de 132 undersøkelsene som gikk over frist. 

Dette mener enhetsleder er sterkt, med tanke på den reduserte bemanningen barneverntjenesten 

har hatt gjennom hele året. Barneverntjenesten består av en gjeng kompetente, effektive og 

dyktige ansatte.  

Enebakk kommune, barneverntjenesten har hatt gradvis færre omsorgsovertakelser de siste 

årene. Dette til tross for at antall bekymringsmeldinger øker. Barneverntjenesten ser det som 

riktig og viktig å forsøke så langt som mulig å hjelpe barna med hjelpetiltak i familien, eller 

komme til enighet om frivillig plassering, framfor å overta omsorgen. Dette vurderes oftest å 

være til barnas beste.    
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Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

De ansatte i barneverntjenesten i Enebakk gjør en meget god jobb av høy kvalitet. Det leveres 

forsvarlige barneverntjenester, stort sett alltid innen frist. Dette skyldes ene og alene at tjenesten 

har opparbeidet seg en dyktig stab og et godt og stabilt arbeidsmiljø.  

Men barneverntjenesten er sårbar. Det blir tydeligere og tydeligere etter hvert som sakene blir 

stadig flere og det alvorlige bildet av vold, overgrep, rus og psykiatri ser ut til å fortsette. Det 

er ingen tvil om at barneverntjenesten i Enebakk er i behov av flere barnevernkonsulenter til 

saksbehandling.  

  

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultatet i Resultatet i

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle?
Grønt Oransje Rødt

2. tertial 2017 2017

K-HT.1. Barneverntjenesten yter 

forsvarlige tjenester. 

K-HT.1.1. Alle barn med 

aktive tiltak har 

tiltaksplaner 95 % 90 - 95%

mindre enn 

90%

9 av 84 barn 

manglet tiltaksplan 

per 2. kvartal

5 av 85 barn manglet 

tiltaksplan (94,1%.)

K-HT.1.2.  Alle barn med 

tiltaksplan skal ha evaluert 

planen fire ganger per år. 95 % 80 - 95%

Mindre enn 

80%

52 av 65 barn har 

hatt sin tiltaksplan 

lovmessig evaluert 

første halvår

53 av 68 barn hadde 

hatt sin tiltaksplan 

evaluert (78%)

K-HT. 2. Barneverntjenesten holder 

lovpålagte frister. 

K-HT.2-1. Holde frister i 

undersøkelser           100 %t 95 - 100 %

Mindre enn 

95 %

En fristoversittelse 

første halvår, 

undersøkelser

2 frist-oversitt. av 

132 under-søkelser i 

2017 (98,5%)

K-HT.2.2. Alle 

bekymringsmeldinger 

konkluderes innen 1 uke.          100 %t

Mindre enn 

100 %

Oppfylt i alle 

meldingsavklaringe

r både 1. og 2. 

kvartal

Alle meldinger 

konkludert innen 

frist i 2017 (100%) 

K-HT.3. Barneverntjenesten har gode 

relasjoner til barn, ungdommer, 

foreldre og samarbeidspartnere. 

K-HT.3.1. Alle fosterhjem får 

oppfølgingsbesøk av 

barneverntjenesten 4 ganger 

per år.          100 %t 90 - 100 %

Mindre enn 

90 % Ikke målt

21 av 22 barn har 

hatt 4 oppf.besøk 

(95,5%)

P
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Ambisjonsnivå/resultatmål
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Enhet for psykisk helsearbeid og rus 
 
Generelt 

Psykisk helse –og rusarbeid i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske 

lidelser og/eller rusavhengighet og konsekvensene av lidelsen hos den enkelte, deres familier 

og nettverk. 

Enhet for psykisk helsearbeid og rus bestreber seg på å en organisering ut fra Helsedirektoratets 

veileder om hvilke psykiske helse- og rustjenester kommunen skal gi. Enheten tilbyr samtale- 

og gruppebehandling til mennesker med milde og moderate problemer, og ambulant oppfølging 

til mennesker med mer alvorlige og langvarige psykiske helse – og/eller rusproblemer. I tillegg 

gis enkelte brukere et aktivitetstilbud. 

Enheten inngår i Familiens hus. Enhetsleder er Helen Bakken Baadsvik. 

 

Bemanning 

Enheten er satt sammen som et tverrfaglig team bestående av tverrfaglig spesialist, vernepleiere, 

psykisk helsearbeidere/psykiatriske sykepleiere, velferdsviter, pedagog, aktivitør/helse- og 

omsorgsarbeider, samt psykolog. 

 
 

 

 

 

Sykefravær 

Enhetens sykefravær i 2017 var totalt på 5,3%, hvorav 3,9% er fravær i mer enn 56 dager og 

1,4% er fravær i mindre enn 16 dager. 

Enheten har lagt bak seg et år med meget sterkt press på tjenesteutøvelsen. Til tross for dette 

var sykefraværet såvidt lavt. Til sammenlikning var det totale sykefraværet for 2016 på 8,5%.  

 

Økonomi 

Enheten har netto 

mindreforbruk på lønn 

som i hovedsak skyldes 

sykelønn og 

svangerskapsrefusjoner. 

Merforbruket på 

driftskostnadene skyldes 

utgifter til kurs og 

seminarer for å styrke ansattes kompetanse, annonsering i forbindelse med utlysning av 

stillinger, samt et generelt høyt aktivitetsnivå i enheten. I tillegg er det også et merforbruk på 

bruk av vikarbyrå. Driftsinntektene viser en merinntekt og skyldes i hovedsak tilskudd til 

psykologstilling. 

 

Mål- og resultatstyring: 

Enheten har i 2017 hatt en målsetting om å tilpasse tjenesteutøvelsen på en måte som gjør den 

rustet til stadig flere og nye oppgaver.  

Det har vært jobbet mye med målretting og avgrensing av tjenestetilbudet. Det har blant annet 

vært jobbet med å kunne gi flere gruppetilbud. 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3041 

Enhet for psykisk 

helsearbeid og rus  
11,80 11,80 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn     7 749 7897 -148 

Refusjoner     -556      0   -556 

Netto lønn 7193 7897   -704 

Driftskostnader  1248   384    864 

Driftsinntekter                      -1207 -884 -323 

Regnskapsmessig mindrefor.                                         7 234          7397   -163 
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Enheten har beskrevet sine tjenesteområder, samt foretatt en intern omorganisering slik at 

tjenestene gis i tråd med Helsedirektoratets veileder om hva som bør være de kommunale 

psykisk helse – og rustjenestene.  

Enheten har i 2017 vært pålagt en tjenesteutøvelse som i timer ikke har vært forenlig med 

årsverk som er til disposisjon. 

Målet har vært å organisere tjenestetilbudet slik at dette skulle være mulig.Vi har ikke lyktes å 

komme i mål med dette arbeidet i 2017 og vil fortsette arbeidet med å finne et punkt for 

forsvarlig og god nok tjenesteutøvelse i 2018. 

 

Aktivitet 

I 2017 har 122 brukere hatt vedtak om psykososial ambulant oppfølging (samme som 2016),  

21 om ROP-oppfølging (19 i 2016), og 26 har hatt vedtak om oppfølging av ruskonsulent (24 i 

2016) 

Enhetens psykolog har utført samtalebehandling og deltatt i det tverrfaglige arbeidet i Familiens 

hus. 

 

Enheten har i tillegg hatt ansvar for 36 timer tjenesteutøvelse til en ressurskrevende bruker. 

Dette utgjør mer enn et årsverk, hvilket har medført et sterkt press på tjenesteutøvelsen i sin 

helhet.  

 

Psykososialt kriseteam 

Enhetsleder har koordineringsansvar for kommunens psykososiale kriseteam. I 2017 har teamet 

vært aktivert en gang i forbindelse med trafikkulykke. 

Noen av teamets medlemmer har deltatt på to øvelser i regi av RVTS. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
I tråd med Samhandlingsreformen overføres stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten 

til kommunehelsetjenesten. 

Kommunen har ikke spesielle boliger til mennesker med psykisk sykdom og/eller 

rusavhengighet. Arbeidet med å kartlegge dette behovet er igangsatt i 2017 og vil bli ferdigstilt 

i vårhalvåret 2018. 
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Enhet for ReHabilitering og FriskLiv 
 

Generelt 

Enhet yter kurative og forebyggende tjenester til kommunens innbygger innenfor 

tjenesteområdene ergoterapi, fysioterapi, rehabilitering og friskliv. Enhet er tillagt ansvar som 

koordinerende enhet for Rehabilitering. Enheten drifter kommunalt hjelpemiddel-lager, som 

består av oppgaver som utlevering/ innlevering/ vedlikehold og noe teknisk service av 

kommunale hjelpemidler, samt utstyr fra NAV hjelpemiddelsentral og trygghetsalarmer. Det 

administrative ansvar for fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen er også tillagt 

enhetsleders ansvar. Enhetsleder er Kristin Wik. 

 

Bemanning  
Fast bemanning i enheten er uendret de 

siste 4 årene, men det har vært noen 

mindre endringer og vikarer pga 

studiepermisjoner og prosjektmidler i 

de siste 2 årene. 

 

 

 

Sykefravær 

Enheten hadde i 2017 et samlet sykefravær på 3,6%. Det egenmeldte korttidsfraværet var kun 

på 2,2%, men vi hadde en ansatt med en langtidssykemelding som gir stor effekt når vi er få 

ansatte. Det fraværet skyldes faktorer utenfor jobb. Godt arbeidsmiljø og stor grad av mulighet 

til å påvirke egen arbeidssituasjon er en vesentlig faktor som vi legger vekt på for å opprettholde 

det lave sykefraværet. 
 

Økonomi 

 

Enheten har et positivt 

resultat med mindre forbruk 

på 672. Resultatet var ca 400 

mer i enn forventet. 

Hovedårsaken var overføring 

av midler som ble tilført 

enheten og som ikke var 

forventet. I tillegg en 

innsparing på drift og litt økning i inntekter pga endret regler om betaling for fysioterapi. 

 

Mål- og resultatstyring 

Målsetning for 2017          
 

- God kvalitet i tjenesteytelse av faglig dyktige ansatte. 

- God tilgjengelighet og kort ventetid 

- Styrke det forebyggende tjenestetilbudet i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen og loven om kommunale helse og omsorgstjenester. Se vedlagt 

måleskjema. 

 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3042 

Rehabilitering og 

friskliv 
8,80 8,80 

3042 

Driftsavtaler med 

private 

fysioterapeuter 

4,35 4,35 

Sum 13,15 13,15 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn     5 290 5 256 34 

Refusjoner     -46 0 -46 

Netto lønn 5 244 5 256 -12 

Driftskostnader  2 275 2 466 -191 

Driftsinntekter -1 799 -1 330 -469 

Regnskapsmessig(mind.forb) 

.) 

5 720 6 392 -672 
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Resultat: Enheten har hatt god måloppnåelse i 2017. 

Ventetid for pasient/brukere i «prio gruppe 1» er maks 1 uker før tilbud igangsettes, for andre 

grupper varier det noe, men gjennomsnittlig ventetid før tiltak er igangsatt er 2-6 uker. For 

tjenestemottakere ved Enebakk Fysioterapi (private driftsavtaler) så har ventetid variert en god 

del i løpet av året, gjennomsnittlig ventetid mellom 2- 10 uker før tilbud igangsettes for de som 

ikke har akutte behov. 

 

Enheten har gradvis økt tilbud om forebyggende tiltak i 2017, spesielt for gruppen eldre over 

70 år. Det har og blitt implementert ny ordning om betaling for fysioterapi tjenester, som ble 

vedtatt av stortinget i statsbudsjettet for 2017.   

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Enheten vil fortsette sitt fokus på forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper, men vil 

fremover ha et ekstra fokus rettet mot eldre for å påvirke evnet til å kunne bo i egen bolig lengst 

mulig. Det ble høsten 2017 startet opp et prosjekt med forebyggende hjemmebesøk for eldre, 

etter anbefalinger fra helsedirektoratet. 

Fortsatt preger høyt utskrivingstempo fra sykehus i stor grad aktiviteten i enheten, det forventes 

å fortsette i 2018. Enhet anser det som vesentlig at Helse og omsorgsavdelingen må se på 

fremtidig organisering av tverrfaglig rehabilitering, implementer en type innsatsteam/ hjemme-

rehabilitering som kan følge opp etter utskriving fra 2 linje tjenesten. Det er også kommet 

pålegg om at alle kommuner skal ha en vedtatt rehabiliteringsplan og det arbeidet må gjøres i 

2018. 
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Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode

Resultat -

2017

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

K-FR1.1.1Barn og unge 

Fysioterapeut har avtaledag i 

«familiens hus» minimum 1 dag pr 

uke. Barn i prio-gruppe 1 skal få 

tilbud om vurdering i løpet av 7 

virkedager. 

avviksregistrering om noen må vente 

lenger, hentes fra avviks registeriring, 

hver tertial.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 

avvik
0

K-FR.1.1.2 voksne over 18 år 

Tjeneste mottakere som blir 

vurdert til å være i prio gruppe 1, 

skal motta tilbud om tiltak senest 7 

virkedager etter mottat henvisning

avviksregistrering om noen må vente 

lenger, hentes fra avviks registeriring, 

hver tertial.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 

avvik

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 

avvik

K-FR 1.2 Friskliv: Prosentandel som 

fullfører reseptperiode og som 

selvrapporter at de er fornøyd med 

resultatet/ endringsprosessen

henter tall fra data journal ekstensor 90 % 80 % 60 %

K-FR 1.2 Ergoterapi og fysioterapi: 

Alle brukere som trenger langvarig 

oppfølging og tiltak, utover 4uker 

skal medvirke i å utarbeide egne 

målsetninger og evalue tiltak

avviksregistrer om brukere med 

langvarige tiltak ikke er ivaretatt 

brukermedvirkning.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 

avvik%

Ny praksis 

har ikke 

måletall 

ennå

K-FR.2.1 Forbyggende, friskliv 

Frisklivssentralen skal i samarbeid med 

frivillige, lag, foreninger og andre 

organisere lavterskel treningstilbud på 

dagtid.

K-FR 2.1 Antall lavterskel tilbud 

gjennomført på dagtid i samarbeid 

med med frivillige, idrettslag og 

andre.                       

Antall tiltak, pr uke 5 eller mer 4 2 7

K-FR 2.2 Forebyggende fysioterapi 

tilbud barn og unge. Utvikle og 

gjennomføre forebyggende tiltak i 

samrbeide med helse barn -ung I tråd 

med planarbeid og prioiteringer

K.FR 2.2 Barn og unge Antall 

gjennomførte tiltak (undervisning 

og grupper) for hele aldersgrupper 

innenfor helsestasjon og 

skolehelsetjenesten pr skoleår

antall gjennomførte tiltak 5 eller mer 3 2 5

K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe 

for eldre for å opprettholde 

funksjon , forebygge redusert 

funksjon

antall gjennomførte tiltak, pr uke 4 eller mer 2 1 5

K-FR 2.3.2 Forebyggende  

hjemmebesøk til eldre over 75 år 

med dokumentasjon  av status og 

oppfølgende tiltak og 

tilrettelegging

antall som har takket ja og har mottatt 

tiltak
20 10 5

Ny praksis, 

har ikke 

måletall 

ennå

K.FR 3.1Alle koordinatorer skal 

motta tilbud om opplæring/ 

oppfølging 1 gg pr år. Aktiv super 

bruker gruppe med 1 deltager fra 

alle HOS enheter,møtes minimum 

1 gg pr halvår.

måltall sjekkes hver tertial 95 % 80 % 60 %
75% møtte 

siste halvår

K-FR 3.2 Alle med rett til og ønske 

om det skal få oppfølging og hjelp 

til å få igangsatt arbeid med 

elektronisk individuell plan i 

sampro, innen 3 mnd.

Avviksregistrering, sjekkes hvert tertial 0-5 mellom 5-8 flere enn 8

K-FR 4.1 Faglig oppdatering Alle 

ansatte deltar på minimum 1 

heldags fagkurs (alternativ 2 

halvdagskurs) ekstern i løpet av 

året og vi gjennomfører minumum 

1 intern fagdag pr år.

måltall sjekkes hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 %

K-FR 4.2 Personalmøter for alle 

minimum 8 gg pr år. 3 partsmøter 

hvert kvartal. 
måltall sjekkes hvert tertial

henholds-

vis 8/4
6 og 3 4 og 2 8 og 4

K-FR 4.3 Medarbeidersamtaler 

minimum 1 gg pr år og 2 gg for de 

som ønsker det.
måltall sjekkes hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 %

K-FR 4 Høy faglig kompetanse og 

god trivsel blant alle ansatte i 

enheten

K-FR 2.3 Forebyggende fysio -og 

ergoterapi tilbud til eldre. I tråd med 

samhandling reformen intensjon skal 

flest mulig kunne bo selvstendig i egne 

bolig så lenge som mulig etter eget 

ønkse

K-FR 1.2 Bruker medvirkning og 

bruker tilfredshet

B
ru

ke
re

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er 

lagt til enhet, er god synlig og 

tilgjengelig. Veiledning og opplæring 

til koordinatorer  og brukere.

K
va

li
te

t/
p

ro
d

u
ks

jo
n

M
e

d
ar

b
e

id
e

re

K-FR.1.1 God tilgjengelighet, kort 

ventetid. Prio gruppe 1: Skal få 

tilbud om vurdering ogigangsetting av 

tiltak innen 7 virkedager. Alle 

nyhenviste blir kontaktet og vil få 

beskjed om prio-kategori og antatt 

ventetid innen 3 uker fra henv er 

mottatt. Samme gjelder brukere på 

frisklivsresept.
avviksregistrering om noen må vente 

lenger, hentes fra avviks registeriring, 

hver tertial.

K-FR.1.1.3 Alle nye henviste blir

kontaktet og får beskjed om prio-

kategori og antatt ventetid innen 3

uker fra henvisningen er mottatt.

Ambisjonsnivå/resultatmål



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

89 

 

NAV  
 

Generelt  
Jorun Roaldset er enhetsleder for NAV Enebakk med ansvar for både kommunal og statlig del 

av NAV. Det rapporteres direkte til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen samt 

Fylkesdirektøren ved NAV Akershus. 

Fra 1. november 2017 ble tilgjengeligheten for dropin endret til å gjelde mandag, onsdag og 

fredag mellom kl 12.00 – 14.00 Kontoret er åpent for timeavtaler mandag til fredag fra klokken 

09.00 til 15.00.  

 

Bemanning 

Med bakgrunn i overføring av flyktning tjenesten til annen avdeling fra 1. juni 2017 ble to 

faste ressurser overført til annen avdeling. 

 

Det er ingen endringer i årsverk fra 

2016 

Det har i 2017 vært 2 ansatte på 

prosjektmidler fra Fylkesmannen.  

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er noe høyere enn i 2016. Det er spesielt langtidsfraværet som gir store utslag og 

da særlig på område som har få ansatte. Korttidsfraværet er vesentlig lavere enn i 2016 og anses 

som en positiv utvikling. Det er gitt oppføling og tilrettelegging i henhold til rutiner. Det har 

vært noen utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet i enheten. Dette er håndtert og har blitt 

ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Det har vært avhold dagsseminar med fokus på arbeidsmiljø. 

Temaet arbeidsmiljø har også i 2017 vært viet stort fokus. 

 

Økonomi  
Enheten ser en økning av 

utbetalinger på sosialhjelp 

som er bekymringsfullt. 

Dette til tross anses 

økonomistyringen i 

enheten som sunn og 

restriktiv. Økt utbetaling 

på sosialhjelp er en 

tendens som også Enebakk vil komme til å se i tiden som kommer.  Her vises til nytt regelverk 

for arbeidsavklaringspenger som kan komme til å gi negative utslag for kommunen. 

 

Mål- og resultatstyring 

Mål: 

Hovedoppgaven for enheten i 2017 har vært «Arbeid først». Det har særlig vært fokus på unge 

under 30 år.  

 

Resultat:   

List opp gjeldende mål for 2017. Fokuser på måloppnåelse / resultatvurdering. 

- Anntall mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3050 Sosialtjenesten 7 7 

3054 

Kvalifiseringsprogra

mmet (KVP) 
1 1 

3053 Flyktningtjenesten 2 - 

Sum 10 8 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn    7 883 7 742 142 

Refusjoner           -943 0 -943 

Netto lønn 6 940 7 742 -801 

Driftskostnader  11 224 10 187 1 037 

Driftsinntekter  -3 075 -2 985 -90 

Regnskapsmessig (merforbr.) 15 089 14 944 145 
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- Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24 

- Gjennomsnittlig stønadslengde på mottakere i alderen 25 – 66 år 

- Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 

- Antall nye § 17 vedtak 

- Antall avslutta § 17 vedtak 

- Antall § 17 vedtak gjeldsordningssaker – forberedende saker 

 

For 2017 ser vi en tendens til økning når det gjelder antall brukere som mottar sosialhjelp som 

hovedinntekt, samt stønadsperiode. Vi ser også en økning i antall brukere i aldersgruppen 18-

24 år. Dette må ses i sammenheng med innstramming av det statlige tiltaksbudsjett i 2017. 

Innstrammingen medførte at NAV Enebakk ikke hadde mulighet til å søke inn brukere med 

sosialhjelp som hovedinntekt på tiltak i perioden 01.01.2017 til 31.10.2017.  

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 

I 2017 har det totalt vært 8 deltakere i KVP. 3 av disse 8 har fått vedtak om deltakelse i KVP i 

løpet av 2017, og alle er under 30 år.  

Det er vesentlig at de som blir tatt inn i programmet kan nyttiggjøre seg av programmet. Det er 

derfor flere som er kartlagt for KVP i 2017, som blir tatt inn i begynnelsen av 2018. 

 

Økonomisk rådgivning 

Gjennom 2017 har det vært 47 nye saker samt 34 avsluttede saker. I tillegg var det 18 saker 

som ble løst gjennom enkel råd og veiledning. I 2017 var 17 av sakene henvist fra andre 

instanser enn brukeren selv og sosialtjenesten. I de 17 sakene kom henvendelsen fra 

hjemmetjenesten og ROP teamet i Enebakk kommune samt psykologer. Ved utgangen av 2017 

var det 67 aktive saker. Enheten setter fokus på lovpålagte oppgaver. Frivillige forvaltning er 

et virkemiddel som skal benyttes før en eventuell tvungen forvaltning. Dette kan være 

tidkrevende. Det oppleves at behovet for gjeldsrådgivning er økende og at sakene blir mer og 

mer krevende. NAV er lovpålagt å ta inn barneperspektivet i de sakene vi har. Dette krever tett 

samhandling internt i enheten og kan generere store utgifter i form av sosialhjelp. 

 

Aktivitet 

I 2016 var det registrert 1077 saker. Totalt antall saker i 2017 var 1091. Av disse er 904 helt 

eller delvis innvilget, 158 er avslått og 29 er klagesaker.  

I 2017 hadde enheten 246 brukere. 49 brukere er under 25 år. Nye brukere i 2017 var i alt 84.  

Det har vært et godt samarbeid med teknisk avdeling. Dette samarbeidet har inngått som en del 

av ungdomsprosjektet og en målsetting om at flest mulig av de som mottar sosialhjelp er i 

aktivitet jfr aktivitetskravet. 

Lokalet «Huset» ble ferdigstilt høsten 2017. Det var opprettet samarbeid med teknisk avdeling, 

som siden våren 2017 har hatt flere deltakere i aktivitet. Det har også vært målsetting om at 

flest mulig av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet jfr aktivitetskravet. Dette har enheten i 

stor grad oppfylt. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Det er et tydelig mål at flest mulig av brukere benytter selvbetjeningsløsninger på nav.no. 

Ønsket effekt er at oppfølgingen da blir mer spisset i forhold til den enkelte bruker og får en 

bedre kvalitet i tråd med digitaliseringen i NAV. 

 

Fortsatt stort fokus på unge under 30 år, disse skal prioriteres i forhold til aktivitetskravet. Økt 

bruk av oppfølgingsmetodikken hvor bruker skal sikres riktig innsatsbehov etter § 14 A. 
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Enheten må jobbe for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.  

Det må kontinuerlig jobbes med kompetansehevende tiltak for ansatte.  

 

Enheten konstaterer at endring i regelverket på arbeidsavklaringspenger vil bli utfordrende.  

Arbeidsmarkedet er bra, men vi ser at mange av våre brukere ikke kan nyttiggjøre seg det på 

grunn av manglende kompetanse.  
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Enebakk sykehjem  
 

Generelt 

Enebakk sykehjem består av 3 avdelinger fordelt på Ignagard og Kopås. Ved Ignagard er det 

korttidsavdeling og langtidsavdeling. På Kopås er det en skjermet enhet for mennesker med 

demenssykdom, Roligheta med avlastnings- og rulleringsplasser, samt dagsenter. 

Sykehjemmet har felles sykehjemslege for alle avdelinger og fagsykepleier på Ignagard. 

Demenskoordinator i Enebakk kommune er også tilsatt under enhet for sykehjem. 

 

Marit Brenna har funksjonen som enhetsleder. Avdelingsleder i Korttidsavdelingen er 

Johanna Vistnes Hektner, i Langtidsavdelingen avdelingsleder Trine Hagelin. Gry-Anita 

Konstad Hyggli er avdelingsleder for skjermet enhet, Roligheta og dagsentrene på Kopås. 

 Langtidsavdelingen har 28 sykehjemsplasser. 

 Korttidsavdelingen har 10 korttidsplasser, med mulighet for å utvide til 12 

plasser. Avdelingen er vesentlig bemannet med sykepleiere og kan ta imot 

pasienter med behov for høy medisinsk kompetanse.  I tillegg har avdelingen et 

lindrende/palliativt rom som benyttes til pasienter ved livets slutt. 

 Skjermet avdeling har 16 plasser fordelt på 2 små avdelinger. Disse plassene er 

for personer med langtkommen demenssykdom. 

 Roligheta har 6 plasser ment som avlastnings- og rulleringsplasser for de som 

ikke har behov for høy medisinsk kompetanse. 

 Dagsenteret på Kopås er delt i 2 og er i 2016 utvidet med dagsenter for 

mennesker med demenssykdom, har åpent 5 dager i uken og har i gjennomsnitt 

og til sammen 40 brukere pr uke. 

 

Hovedområde for tjenesten 

 Sykehjemmet skal ivareta den enkelte beboer og pasients grunnleggende behov 

etter alderdom, helsesvikt og sykdom, slik at vedkommende kan gjenvinne 

selvstendighet og integritet. 

 Bidra med pleie og omsorg ved livets slutt slik at beboer får en verdig død. 

 Ivareta og involvere pårørende på best mulig måte, slik at de møtes med 

åpenhet, vennlighet og respekt. Sørge for at de blir sett og hørt, og tatt på alvor. 

 Dagsenteret skal bidra til god omsorg og tilpassede aktiviteter for brukerne. 

 

Bemanning 

Sykehjemmet har totalt 61,76 i faste årsverk pr 31.12.2017 fordelt på ledere, 

demenskoordinator, aktivitører, sykepleiere, hjelpepleiere, sjåfør og assistenter.  

 

Sykehjemmet fikk tilført 1 årsverk 

sykepleier til dagsenter for mennesker 

med demenssykdom. For å opprette 

Roligheta med 6 rullerings- 

avlastningsplasser fikk enheten tilført 

4,9 årsverk. 

Sykehjemslege, 1 årsverk, er pr 2017 

administrativt overført sykehjemsenheten. 

 

 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3061 Langtidsavdelingen 22,73 22,73 

3062 Skjermet enhet 16,84 21,74 

3063 Korttidsavdelingen 12,68 13,68 

3064 Dagsenteret Kopås 2,61 3,61 

Sum 54,86 61,76 
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Sykefravær 

Enebakk sykehjem har hatt en oppgang i sykefravær i 2017. Fra 11,7% i 2016 til 13,7% i 

2017 fordelt på korttidsfravær med 2,5% og langtidsfravær på11,2%. Enheten har ikke de 

siste fem årene hatt så lavt korttidsfravær. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging opp 

mot IA-avtalen. 

 

Økonomi 

Merforbruk skyldes 

vesentlig kjøp av 

sykehjemsplasser og 

overliggerdøgn på Ahus. 

Det har vært stor aktivitet 

ved enheten i 2017 og 

som har vært en driver til 

at enheten har gått med et 

merforbruk. 

Mål- og resultatstyring 

 
 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode

områder -Hva må vår enhet i hvert fall 

lykkes med innenfor dette 

fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Grønt Oransje Rødt

K-SHJ 1  Beboere skal ikke være 

underernært på grunn av for lite 

mat

Beboers vektutvikling Egen sjekkliste, alle 

pasienter/beboere 

veies en gang pr 

måned

84 %

K-SHJ2                                                     

Beboeres legemiddelinntak skal 

gi rett virkning og få bivirkninger

Legemiddelgjennomgang 

hos alle beboere, minst en 

gang pr år

Antall beboere med 

legemiddelgjennomga

ng telles
100

K-SHJ3                                                               

Pasienter og beboere skal få 

tilpasset aktivitet i gjennom 

sykehjemmets aktivitetsplan

Aktiviteter tilbudt 

sykehjemsbeboerne i 

gjennom måneden

Antall aktiviteter pr 

måned gjennomført i 

forhold til 

aktivitetsplanen

95% dagtid 

hverdager

86% kveld 

og helg

K-SHJ4                                                               

Sørge for at sykehjemmet 

brukes så effektivt som mulig

Sykehjemmets belegg i % Antall liggedøgn i 

forhold til antall 

tilgjengelige liggedøgn 

tas ut av Profil, samt 

KOSTRA x 1 pr år

103 %

Brukere

K-SHJ5                        

Brukermedvirkning 

Beboer/pårørende 

inviteres til 

innkomstsamtale og 

deretter en strukturert 

samtale hvert år

Egen sjekkliste - antall 

årssamtaler telles og 

måles i forhold til 

antall beboere

36 %

K-SHJ6                                           Mer 

nærvær og redusert sykefravær

K-SHJ6.1                   

Sykefravær

Fraværsrapport fra 

personalavdelingen
13 %

K-SHJ7                                 Enebakk 

sykehjem skal være en 

arbeidsplass med fornøyde og 

kompetente ansatte

K-SHJ7-1                      

Ansatte skal ha nødvendig 

opplæring

Antall nyansatte i %, 

faste og vikarer som 

har gjennomgått 

enhetens 

opplæringsprogram/sj

ekkliste

67 %

K-SHJ7-2 Alle ansatte over 

50 % skal ha 

medarbeidersamtale hvert 

år, de under 50% stilling og 

vikarer tilbys samtale ved 

behov                    

Antall 

medarbeidersamtaler 

for ansatte med stilling 

over 50% telles 63 %

K-SHJ7-3 Alle ansatte 

tilbys to sosiale 

arrangment pr år og det er 

ønskelig at så mange som 

mulig deltar på 

arrangementene

Det måles deltagelse i 

% av totalt antall faste 

ansatte
43 %

Resultater 2017
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(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn     46 286 44 035 2 251 

Refusjoner     -2 864 0 -2 864 

Netto lønn 43 422 44 035 -614 

Driftskostnader  8 453 3 280 5 173 

Driftsinntekter -10 653 -9 245 -1 408 

Regnskapsmessig (merforb.) 41 222 38 070 3 152 
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1. Beboere i Enebakk sykehjem skal ikke være underernærte. For å monitorere dette skal 

beboere veies en gang pr måned. 84% av beboerne er veid hver måned. Det finnes et 

fåtall beboere som er underernærte, men dette skyldes utelukkende den enkeltes 

medisinske tilstand. 

2. Beboeres legemiddelinntak skal gi rett virkning og få bivirkninger. Alle 

beboere/pasienter i Enebakk sykehjem har hatt legemiddelgjennomgang i forbindelse 

med årskontroll. 

3. Pasienter og beboere skal få tilpasset aktivitet i gjennom sykehjemmets aktivitetsplan. 

Aktiviteter med aktivitør er gjennomført de fleste hverdager i 2017. På kveld og helg er 

det ikke alltid mulig å gjennomføre aktiviteter, men aktiviteter på kveld og helg er 

gjennomført 86% i forhold til det som er planlagt. 

4. Vi skal sørge for at sykehjemmet brukes så effektivt som mulig. Vi har utnyttet 

sykehjemmet 103%. Det vil si at vi av og til også har hatt langtidsbeboere på 

dobbeltrom, samt i perioder har hatt høyere belegg i korttidsavdelingen. 

5. Et av sykehjemmets mål er brukermedvirkning og at det gjennomføres 

innkomstsamtaler og en strukturert samtale pr år. Innkomstsamtaler er gjennomført i de 

fleste tilfeller, men en strukturert samtale har vært vanskelig å gjennomføre – 

gjennomført 36 %. 

6. Enebakk sykehjem skal være en arbeidsplass med fornøyde og kompetente ansatte. I 

dette målområdet skal ansatte gjennomføre enhetens opplæringsprogram. Dette er kun 

gjennomført av 67 %.  

7. Alle ansatte over 50 % stilling skal ha tilbud om medarbeidersamtale. Her har 63% av 

alle ansatte over 50 % stilling gjennomført medarbeidersamtale. 

8. Det skal være tilbud om to sosiale arrangement for ansatte i sykehjemmet. 43% av de 

ansatte har deltatt på et eller to arrangement.  

Det arbeides fortløpende for å oppnå høyere resultater i målstyringsarbeidet. Noe som vil gi 

høyere kvalitet i sykehjemmet. 

 

Aktivitet 

Det ble opprettet 6 avlastnings- og rulleringsplasser på Roligheta på Kopås fra 1.september 

2017. I tillegg er det kjøpt 1344 døgn i sykehjem utenfor kommunen. Sykehjemmet har i tillegg 

har hatt 612 døgn med overbelegg i 2017. Dette til sammen har medført et økt behov for 

personell i sykehjemmet. I tillegg kommer kostnader for kjøp av sykehjemsplasser og 

overliggerdøgn på Ahus.   

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det er en tydelig trend i gjennom de siste par årene at det er behov for flere sykehjemsplasser i 

Enebakk kommune. Det vil fortsatt være behov for et utstrakt samarbeid på tvers av enhetene i 

Helse- og omsorgsavdelingen. Fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere er en av 

suksessfaktorene for å kunne yte gode sykehjemstjenester, samt økt samarbeid med frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner. 
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Hjemmetjenesten  
 

Generelt 

Hjemmetjenesten ledes av enhetsleder Hege Steen Scott 

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Praktisk bistand i 

hjemmet i form av rengjøring blir utført av kommunens renholdstjeneste som hører til teknisk 

avdeling. De ansatte i hjemmesykepleien er hovedsakelig sykepleiere, hjelpepleiere og 

assistenter. Sykepleierne i hjemmetjenesten har vakttjeneste på kveld, helg, natt og helligdag 

for enheten, samt rykker ut på trygghetsalarmer. Hjemmesykepleien har en fagleder som har 

ansvar for koordinering og oppfølging av tjenester som hjemmetjenesten utfører samt en 

koordinerende sykepleier som administrerer fordeling, håndterer elektroniske meldinger til 

sykehus og lege og koordinerer øvrige bruker relaterte saker. 

Tjenesten har en kreftsykepleier i 100 % stilling som følger opp kommunens innbyggere som 

har behov for tjenester relatert til kreft eller annen alvorlig sykdom. Tjenesten ytes også til 

beboere på kommunens sykehjem. Tjenesten er et lavterskeltilbud 

Hjemmesykepleien yter hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Det er 

forvaltningstjenesten som mottar søknadene om hjemmesykepleie og som videre vedtar 

omfanget av tjenesten. Hjemmesykepleien utfører den vedtatte tjenesten. 

De to siste årene har samhandlingsreformen vært retningsgivende ved utøvelse av tjenesten. I 

den grad tilstreber hjemmesykepleien så langt det er mulig å etterkomme tjenestemottakernes 

ønske om å få være hjemme i eget hjem lengst mulig samt komme raskt hjem fra sykehus. 

Hjemmesykepleien yter variert hjelp. Dette være seg pleie og stell til de som bor hjemme 

og/eller i omsorgsbolig, omsorg ved livets slutt, sårstell, medikamenthåndtering i form av 

multidose, samt øvrige avanserte sykepleieoppgaver. Alle aldre er representert i tjenesten.  

Hjemmetjenesten administrerer også handling og varm mat levering til de som har fått innvilget 

dette. Tjenesten har et godt samarbeid med Frivillighetssentralen som kjører ut den varme 

maten.  

Bemanning 

Det er høy faglig standard i tjenesten da 

tjenesten har en tilfredsstillende 

dekning av sykepleiekompetanse og 

fagarbeider kompetanse. Det er mindre 

grad av ufaglært arbeidskraft.  

Grunnet økning i bemanning på kveld og helg i 2016, og ytterligere behov i 2017, har dette 

medført et stort antall vakante helge stillinger. Det har vært krevende og vanskelig å få tak i 

ekstravakter som kan jobbe faste helger og det er ved utgangen av 2017 fortsatt mange ledige 

helgestillinger. Dette er en stor utfordring for tjenesten da mye tid går bort i vikarinnleie.  

 

Sykefravær 

Sykefraværet i 2017 var på 9,5 %. En økning fra 2016 med gradvis økning de to siste år. 

Enheten har hatt høyt langtidsfravær siste månedene av 2017. Noe relatert til jobbsituasjon 

grunnet høyt press i tjenesten. Det har også vært perioder med høyt korttidsfravær som 

skyldes sesongbaserte infeksjoner. Det jobbes aktivt med HMS- situasjoner og tilrettelegging 

i brukernes hjem for å forebygge tungt arbeid. Sykefraværet har vært fulgt opp etter IA-

Ansvar Enhet 2016 2017 

3071 Hjemmetjenesten 23,4 26,4 

Sum 23,4 26,4 
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kriteriene. Hjemmetjenesten for øvrig oppleves å ha et godt arbeidsmiljø og det jobbes aktivt 

med å opprettholde dette.  

Økonomi 

Merforbruket skyldes 

utstrakt bruk av overtid 

grunnet mange vakante 

helgestillinger, mye 

fravær og mangel på 

fagpersoner samt ekstra 

innleie som følge av stort 

aktivitetsnivå og 

ressurskrevende brukere i tjenesten. 

 

Mål- og resultatstyring 

 
 

 

 

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

2017, 3. tertial

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter 

ressursene best mulig slik at direkte 

brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i 

hjemmetjenesten Sammenligning av fordelt tid 

med vedtaktstid 45 % 40 % 38 %

Ikke 

parametre/verktøy 

til å måle. 

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt 

omfattende bistandsbehov, skal ved 

utskrivning fra sykehus eller sykehjem 

få en særskilt vurdering av sine 

grunnleggende behov, slik at mangler 

her blir fulgt opp K-HT.2.1  Utfylte HPH skjema % antall av nye brukere 70 % 50 % 30 % 0 %

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor 

områdene: Palliasjon, Sårbehandling 

og psykisk helse/demensomsorg. 

Ansatte som er i faggruppene 

har vært på kurs innenfor sitt 

fagområde. Faggruppene 

representerer palliasjon, sår og 

psykisk helse/sår

Antall gjennomførte kurs per 

år per enkelt faggruppe 2 1 0 1

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor 

klinisk sykepleie, herunder faglige 

prosedyrer samt refleksjoner

Interne kurs gjennom 

samarbeidende organer samt 

interne refleksjoner en dag hver 

annen uke. (minimum en halv time)

Antall ganger i månden 

gjennomført kurs/refleksjon 2 1 0 2

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er 

lukket, skal i den løpende drift brukes 

til forbedringer, endringer eller 

avklaringer

K-HT.4.1 Lukkede avvik og 

tilhørende tiltak bidrar til 

nødvendig praksisendring.

Rapporter genereseres på 

lukkede avvik og det 

evalueres hvorvidt tiltak er 

iverksatt og om de har ført til 

forbedring. Det måles i antall 

ganger i løpet av et år dette 4 2 1 3

K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat 

og tilsrekkelig opplæring.  

K-HT.5.1 At nyansatte har 

gjennomført nødvendig 

opplæring

Antall av nyansatte i % som 

har gjennomført enhetens 

opplæringsprogram. 90 % 80-89% 0-79% 60 %

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med 

kreftsykepleier for ivaretakelse av 

helhetlig pasientforløp for henviste 

pasienter med en kreftdiagnose. 

Kontakt opprettet mellom 

kreftsykepleier og pasient 

og/eller pårørende 

Hvor mange  dager etter 

diagnosetidspunket  er det 

opprettet kontakt med 

kreftsykepleier. 

30 dager 

eller under 31-50 dager 

51 dager og 

over

Kreftsykepleier er 

syk og tall er ikke 

innhentet

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging 

av omsorg ved livets slutt i hjemmene 

gjennom konstruktiv vurdering av 

tilbakemeldinger fra de etterlatte. 

At etterlatte har fått tilbud om 

en etterlattsamtale

Gjennomgang av jorunal over 

hvor mange etterlatte som 

har hatt samtale med 

kreftsykepleier eller palliativ 

sykepleier 90 % 70-89% Under 70 % 90 %

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging 

av de etterlatte. De etterlatte skal få 

mulighet til å samtale med 

kreftsykepleier for å stille spørsmål og 

reflektrere omkring sykeleiet og 

dødsfallet de har opplevd. Når er etterlattsamtalen holdt

Hvor mange uker etter 

dødsfallet er etterlatt 

samtalen holdt

4 uker eller 

under 5-6 uker 6-10 uker

Usikkert da 

kreftsykepleier er 

syk men angivelig 

ligger verdiene 

under 4 uker

P
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(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn                              22 754 19 454 3 300 

Refusjoner     -969 0 -969  

Netto lønn 21 788 19454 2 331 

Driftskostnader 2  600 1 500 1 100 

Driftsinntekter -1 016 -701 -317 

Regnskapsmessig 

(merforbr.) 

19 770 20 300 3 100 
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Aktivitet 

Omfanget av tjenesten har økt betraktelig. Det er mange utskrivelser fra Ahus som er komplekse 

og som krever tett oppfølging og vurdering av pasientene videre når de kommer hjem. Mange 

pasienter har sammensatt behov og krever pleie og omsorg flere timer i døgnet. Det kjøres 

mange mil i løpet av døgnet i tjenesten og det erfares også økning i antall kjørte kilometer.  Det 

har vært mange pasienter i 2017 som har hatt behov for omfattende hjemmesykepleie og flere 

pasienter har hatt ønske om å være hjemme fremfor å være på sykehjem. Det har heller ikke 

alltid vært ledig sykehjemsplass i egen kommune og noen har derfor blitt værende hjemme med 

besøk av hjemmesykepleien mange ganger og timer i døgnet.  Det erfares i disse situasjonene 

også, at pasientene ofte har behov for hjelp til andre ting utover det hjemmesykepleien kan yte 

og det er krevende å ha lite tid til rådighet. I 2017 har det vært færre brukere som har kommet 

hjem for å avslutte livet der. Selv om hjemmesykepleien strekker seg langt for å imøtekomme 

dette ønske, har det ikke alltid vært mulig å gjennomføre dette grunnet ulike aspekter, deriblant 

manglene kapasitet i tjenesten. Kreftsykepleier avla en mastergrad i kreftsykepleie høsten 2017, 

en ansatt har gjennomført videreutdanning i palliativ pleie og en annen sykepleier med samme 

kompetanse er ansatt. Dette legger til rette for en god bredde innenfor fagområdet palliasjon. 

Tjenesten har jobbet for å få på plass faggrupper innenfor ulike felt, disse er nå etablert og det 

jobbes videre med implementering og kompetanseheving i disse gruppene. I regi av prosjektet 

kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt ble «den palliative 

mappen» ferdig utviklet, permen ble implementert gjennom ulike foredrag og kurs og prosjektet 

ble avsluttet i 2017.  Prosjektet fikk gjennom Fylkesmannen, midler til implementering av 

permen i 2016 og videreførte prosjektet over til 2017. Tjenesten er stolt av permen og den har 

fått gode tilbakemeldinger.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

For å tilfredsstille lovbestemte vedtak hvor brukere trenger tilnærmet døgnkontinuerlig tilsyn 

uten å være i sykehjem, er det behov for heldøgns omsorgsboliger.  

I relasjon til den utviklingen vi ser i tjenesten, må hjemmetjenesten imøtekomme behov for økt 

fagkunnskap og økt bemanning i enda større grad enn tidligere. Det må etableres rom for 

kunnskaps utvikling og man bør etablere flere ansatte med særkunnskap og videreutdanning 

innenfor flere fagfelt som ernæring, diabetes, psykisk helse og fagutvikling. Vedtak må tidfestes 

og standardiseres i større grad og man må etter hvert se andre muligheter å løse 

kapasitetsutfordringer på. 

Innovasjon, helse og velferd må sees på i sammenheng for å møte utfordringene 

hjemmetjenesten står overfor i årene som kommer. Velferdsteknologi må derfor implementeres 

i enda større grad. 

Tjenesten står overfor utfordringer relatert til mange vakante helgestillinger som er vanskelig å 

besette og vanskelig å sette vikar inn i. Man bør se på muligheter for alternative løsninger når 

det gjelder bemanning på helg.  
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Enhet for tilrettelagte tjenester 
 
Generelt 

Enheten består av 3 tjenesteområder; Gaupeveien bokollektiv, Nylende og Sløssåsveien 

bokollektiv, og tiltak funksjonshemmede. Organisert under tiltak funksjonshemmede er 

oppfølgingsteamet som har ansvar for tjenester til målgruppen mennesker med nedsatt 

funksjonsevne som ikke bor i kommunens bokollektiver. Dette gjelder tjenester som 

støttekontakt, avlastning, praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistent (BPA), 

eksterne kjøpsplasser til målgruppen og foreldreveiledning.  

 

Solgården dagsenter er også underlagt bokollektivene i enheten. Dagsenteret gir tilbud til 

beboerne ved bokollektivene i tillegg til 3 hjemmeboende brukere. 

Solgården brukes også til avlastning i gruppe. 

 

Enheten ledes av Astri Lippestad. 

 

Bemanning 

Disponible årsverk for enheten ved starten av 2017 har vært 57,39. Pr. 31.12.17 var det totalt 

6,5 årsverk som BPA. I tillegg kommer personlige assistenter og oppdragstakere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet på enheten er totalt 11,5 %. Sykefraværet er på 2,7% korttidsfravær (1-16 

dager) og 8,7% på langtidsfravær (17 til over 56 dagers fravær). Langtidsfraværet er høyt og 

dette skyldes ansatte med lange sykemeldinger og med sykdommer som ikke er jobb relatert. 

Avdelingsledere har fokus på IA arbeid og HMS arbeid.  

 

Økonomi 

Totalt sett går enheten i 

balanse. Avvik på netto 

lønn skyldes økt 

personalbehov på grunn 

av mer avlastning og økt 

vedtakstimer, samt 

høyere vikarkostnader 

enn budsjettert. 

Tilskuddet for ressurskrevende brukere ble 5,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål for bokollektivene: 

 Det gis et kvalitativt godt bolig- og avlastningstilbud til barn og voksne med nedsatt 

funksjonsevne, hvor både brukere og ansatte har det bra og de trives og utvikler seg 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3072 Gaupeveien bokollektiv 18,82 18,82 

3073 Nylende bokollektiv 22,17 22,17 

3043 

Tiltak 

funksjonshemmede 

11,5 11,5 

3044 Sløssåsveien bokollektiv 4,9 4,9 

Sum 57,39 57,39 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn     50 129 42 942 7 188 
Refusjoner     -2 206 0 -2 

206 Netto lønn 47 924 42 942 4 982 
Driftskostnader  15 279 15 018 261 
Driftsinntekter -20 809 -15 505 -5 

304 Regnskapsmessig ( 

mind.forb .) 

42 394 42 455 -61 
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 Enheten har en åpen og inkluderende dialog med pårørende hvor deres ønsker og 

behov er ivaretatt. 

 

Mål for Tiltak funksjonshemmede: 

 God ivaretakelse av brukere og ansatte/ oppdragstakere  

 Implementere tiltak i vedtatte planer og strategier 

 

Enheten har sikret å nå disse målene ved følgende tiltak: 

 

Personell som yter tjenester i bokollektivene: 

 Personal/ brukermøter minimum annenhver mnd, eller ved behov, alle nyansatte følger 

fast opplæringsforløp og sjekklister for dette er utformet. Det er avholdt jevnlige kurs i 

aktuelle temaer. 

 

Brukere som mot og mottar tjenester i bokollektivene: 

 Alle brukerne i bokollektivene har vedtak om praktisk bistand og opplæring. Hver enkelt 

beboer har individuell dagsplan og egen primærkontakt. 

 Det er primærkontakt som gir opplæring til nye ansatte. Dette for å kvalitetssikre 

opplæringen. 

 Det er faste møter mellom skolen og barna som mottar tjenester.  

 

Pårørende til brukere som bor og mottar tjenester i bokollektivene: 

 Hver bruker har egen primærkontakt og basisgruppe som samarbeider med pårørende. 

 Åpen dør-filosofi. Pårørende er velkomne til å komme på besøk når det måtte passe og det 

inviteres til sosiale treff noen ganger i året. 

 

Aktivitet for Tiltak funksjonshemmede/ Oppfølgingsteamet 

 Det har vært effektuert enkeltvedtak fattet av forvaltningstjenesten. Dette gjelder 

støttekontakt, avlastning (privat- og gruppeavlastning), BPA, praktisk bistand og 

opplæring.  

 Det har vært avholdt foreldreveiledningskurs i gruppe. Veiledningen fikk svært god 

tilbakemelding fra deltakerne.  

 Det har vært avholdt kurs for kommunale brukerstyrte personlige assistenter (BPA) og 

oppdragstakere (støttekontakter og avlastere) 

 

Aktivitet ved bokollektivene  

Det er gjennomført kurs i Bruk av makt og tvang, målretta miljøarbeid, aldring og helse for 

utviklingshemmede, førstehjelp og mange ansatte har tatt medisinkurs i løpet av 2017.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Ny bolig for utviklingshemmede har ligget på trappene i mange år. I 2017 har vi fått avklart 

med Husbanken hva som kan bygges. Avlastning er tatt ut av bygget og byr på utfordringer i 

vårt daglig arbeidet.  Vi har avlastning i Gaupeveien noe som ikke er heldig for de 

menneskene som har sin bolig fast der.  

Behovet for avlastning er økende og er antall avlastningsdøgn er doblet fra i fjor.  
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Forpleiningsenheten  
 
Generelt 

Forpleiningsenheten skal levere god, allsidig og ernæringsmessig kost til alle brukere av 

tjenesten. 

Enheten ledes av Christina Svendsen som har den daglige driften av produksjonskjøkkenet på 

Kopås, Ignagard kafeteria og postkjøkkenene på Ignagard sykehjem. 

I perioden Juni 2017 til August 2018 har Susanne Halseth hatt vikariat som stedfortreder da 

Christina Svendsen har permisjon. 

 

Bemanning 

Bemanningen er uendret  

Bemanningen foruten om enhetsleder er 

2 årsverk for kokk og 2,93 årsverk for 

assistenter. Kokkene er lokalisert på 

produksjonskjøkkent på Kopås og 

assistentene fortrinnsvis på Ignagard. 

 

Sykefravær: 

Sykefraværet for 2017 var på 2,3 %.  Dette er en stor nedgang fra både 2015 og 2016. I 2016 

var sykefraværet på 10,5 %  

I 2017 er enheten nede på 0,8 % på korttidsfravær og kun 1,5 % på langtidsfravær. 

Tilrettelegging for langtidssykemeldte fungerer bra.  

 

Økonomi 

Overforbruk skyldes i all 

hovedsak kostnader til 

mat. I tillegg har det blitt 

ekstra kostnader til 

reparasjoner av 

produksjonsutstyret og 

noe er byttet ut til nytt da 

de eldste maskinene har 

stoppet. Antallet pasienter 

er nå økt med den nye avdelingen ”Roligheta” og prosjektet ”middag til middagstid” har gjort 

at sykehjemmet har fått inn ett ekstra måltid – derav lunsj. 

Pasientene spiser mer enn tidligere og mengden på matproduksjon har økt. For å kunne gi 

pasientene og brukerne av tjenesten den kosten/dietten de trenger, har det ikke vært mulig å 

holde matbudsjettet. Enheten jobber i tråd med de nasjonale retningslinjer som skal sørge for 

riktig kost ti alle brukere. 

 

Mål- og resultatstyring 

 

Mål:  

- Budsjett i balanse  

- Økt cateringvirksomhet 

- Lavt sykefravær 

- Matsvinn 

- Få hjemmeboende rasker inn i vår ukes meny. 

Ansvar Enhet 2016 2017 

3080 Forpleining 5,93 5,93 

Sum 5,93 5,93 

(I 1000 KR.) 
Regnskap 

2017 

 Budsjett 

2017 
Avvik 

Brutto lønn    3 802 3 564 238 

Refusjoner          -410 0 -410 

Netto lønn 3 392 3 564 -172 

Driftskostnader 2 772 2 274 498 
Driftsinntekter) -1 085 -925 -160 

Regnskapsmessig(merforbr.) 5 078 4 913 165 
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Resultat:   

- Overforbruk på budsjett, knyttet til mat og nødvendig produksjonsutstyr. 

- Cateringvirksomheten har økt ytterligere fra 2016 

- Sykefraværet har hatt en stor nedgang fra både 2015 og 2016 

- Målstyring over matsvinnet, viser at enheten har jobbet mye med å få matsvinnet ned. 

Tiltak for å redusere matsvinnet er satt inn og metoder for å bruke opp matrester er 

med i rutinene. 

- Målstyring viser at enheten får hjemmeboende raskt inn i systemet for 

hjemkjøringsmat. Gjennomsnitt 1-2 dager. 

 

Aktivitet 

Produksjonen i 2017 har vært ca. 125 middagsporsjoner daglig til sykehjemmene, 

dagavdelingen, kafeteriaen og hjemmeboende brukere. Dette er noe økning siden 2016. Pr. 

31.12.2017 leveres det mat til ca. 20 hjemmeboende. Dette er det samme antallet som i utgangen 

av 2016. Frivillighetssentralen bringer fortsatt mat til brukerne. 

 

Kafeteriaen har tilfredsstillende omsetning på hverdager mellom 10.00-14.30. 

Cateringvirksomheten fortsetter å øke og enheten imøtekommer så å si alltid ønsker om 

bestillinger. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Enheten jobber fortsatt med utvikling av tilbud til brukere av tjenesten. Bruk av gode råvarer 

og produksjon av mat fra bunnen av vil fortsatt være et stort fokus fremover. Enheten jobber 

med å holde matsvinnet nede og dette vil også vektlegges i de kommende årene. Pasienter vil i 

årene fremover ha større behov for spesialkost, noe som vil føre til ekstra kostnader for enheten. 

En del av produksjonsutstyret er gammelt og må skiftes ut for å kunne opprettholde driften. 

Enheten jobber også med kravene til dokumentasjon for å sikre trygg mat, noe som fortsatt 

krever mye tid.  

 

 

  

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

Året 2017

K-FP.1. Redusere svinn for å kutte 

kostnader

K-FP.1.1. Antall 

middagsporsjoner 

som kastes ukentlig

Antall porsjoner 

som kastes blir telt 

på ulike avdelinger
5 porsjoner 8 porsjoner

10 

porsjoner

4,8 

Porsjoner

K-FP.2. Brukere som har behov for 

spesialkost/ønskekost skal få det. 

Behovet skal imøtekommes raskest 

mulig. 

K-FP.2.1. Antall dager 

før brukeren får 

spesialkosten. Tiden 

regnes fra kjøkkenet 

får melding 

Telle antall dager

1 dag 2 dager 3 dager 1,1 dag

K-FP.3.  Hjemmeboende som har behov 

for middag levert på døren skal få 

tilbudet så fort som mulig. ( 

Matombringing skjer hver torsdag og 

må hensynstas.) 

K-FP.3.1. Antall dager 

fra vi får liste med 

bestilling til bruker 

mottar mat. Telle antall dager. 4 dager 6 dager 7 dager 1,6 dager

Ambisjonsnivå/resultatmål

P
ro

d
u

ks
jo

n
/k

va
li

te
t
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Avdeling for teknikk og samfunn (TES) 
 
Generelt 

Avdelingen ledes av kommunalsjef Tore Hauger og har ca. 72 faste årsverk. Avdelingen består 

av følgende enheter:  

- Stab: Ledelse/administrasjon, prosjektledelse, arealplanlegging, kommuneplan 

- Eiendomsforvaltning og Kommunalteknikk: Avløp, renovasjon, feiing, 

eiendomsforvaltning, boligforvaltning, samferdsel, prosjektledelse. 

- Natur, Geodata og Byggesak: Bygge- og delesak, kart og oppmåling, landbruk, 

friluftsliv og miljø. 

- Renhold: Renhold av alle kommunens bygg, samt hjemmehjelpstjeneste som 

utfører renhold i private hjem etter vedtak.  

- Driftsenheten: Drift og vedlikehold av kommunens bygg og veier. 

 

Avdelingens virksomhet faller inn under flere lovverk; blant annet plan- og bygningsloven, 

forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser, brannloven, vannressursloven, 

naturmangfoldsloven, forurensningsloven, lov om vass- og avløpsanlegg, husleieloven, 

matrikkelloven, jordloven og øvrige.  

 

Bemanning 

Tabellen viser antall faste årsverk. 

Det er vakanse i noen av disse, 

uten at det fremkommer i tabellen. 

Engasjementer fremgår ikke i 

tabellen. Det vises til enhetenes 

egne rapporter for detaljer. 

 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet har i 2017 vært på 7,1 % og omtrent som i 2016. Sykefraværet er langt høyere 

enn de siste årene; i 2015 var sykefraværet på 4,4 %.  

2,3 % er korttidsfravær (opptil 16 dager) mens 4,8 % er langtidsfravær. Korttidsfraværet er 

redusert siden 2016, mens langtidsfraværet har økt med 1,3 prosentpoeng.  

Se enhetenes rapporter for detaljer.  

 

Økonomi 

Alle enhetene med unntak av 

Driftsenheten har lavere netto 

lønnskostnader enn 

budsjettert. Dette skyldes 

vakanser/sykefravær i faste 

stillinger som ikke har vært 

erstattet med vikar. Videre ble 

det lavere pensjonskostnader 

enn lagt til grunn i budsjettet for året.  

Enhet 2016 2017 

400 Stabsenheten 7,25 8,25 

410 Eiendomsforvaltning og  

kommunalteknikk (EKT) og selvkost 
12 11 

420 Enhet for Natur,  

Geodata og Byggesak (NAB) 
12,2 13,2 

430 Renholdsenheten 24,32 23,82 

450 Driftsenheten 14,3 15,3 

 70,07 71,57 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn                              43 101 42 886 215 

Refusjoner               -1 590 0 -1 590 

Netto lønn 41 511 42 886 -1 375 

Driftskostnader 49 495 44 734 4 760 

Driftsinntekter -28 833 -25 673 -3 160 

Resultat (mindreforbr.) 62 173 61 947 226 
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Driftskostnadene viser 4 760’ i merforbruk. Dette gjelder særlig innkjøp av strøm (506’), 

veidrift og veivedlikehold (983’), samt bygningsdrift og vedlikehold (1 210’). Deler av dette 

motvirkes av høyere inntekter enn budsjettert.  

En stor del av merforbruket (1,4 mill.) skyldes ikke-budsjettert overføring av tilskudd til 

ulveforvaltning til fond. Til dette merforbruket hører det en tilsvarende merinntekt.  

 

Merinntektene fordeler seg på 1,4 mill. i tilskudd til ulveforvaltning, høyere aktivitet på 

investeringsprosjektene enn budsjettert (1,7 mill. – beløpet omfatter også etterslep fra 2016 og 

veistasjonens arbeid på investeringsprosjekter) samt høyere leieinntekter enn budsjettert (400’). 

Se enhetenes egne rapporter for detaljer.  

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Det er forventet økte utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle oversvømmelser 

må håndteres. Tiltak som settes inn er gjennomføring av hydrologiske beregninger, kartlegge 

problempunkter og utføre tiltak.  

 

Den utarbeidede vedlikeholdsplanen viser at det er for lavt budsjett til tilstrekkelig vedlikehold 

av kommunale bygg for å ivareta realverdien av disse. Dette innebærer at byggenes verdi 

reduseres, og det gir en dårlig totaløkonomi. Det er også økte krav til inneklima i bygg som 

igjen medfører at det er behov for økte bevilgninger til vedlikehold. 

 

Avdelingen har tilknyttet seg spesialkompetanse innenfor ulike fag for å kunne løse oppgaver i 

eget ansvarsområde. Det er spesielt utfordrende at denne faggruppen også er en etterspurt 

ressurs i det private arbeidsmarkedet med bedre lønnsbetingelser. Dette gir utfordringer når det 

gjelder å rekruttere og opprettholde kontinuitet og en akseptabel fagkompetanse over tid. 

 

For å styrke legitimiteten knyttet til avdelingens myndighetsforvaltning bør det brukes mer 

ressurser på ulovlighetsoppfølgning. Her er det mye å følge opp innenfor plan- og 

bygningsloven og forurensningsloven.  

 

Det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til avklaring av eiendomsrett til og nedklassifisering 

av kommunal vei samt avtaler om kommunal drift av private veier.   
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Stabsenheten 
 
Generelt 

Enheten ledes av kommunalsjef Tore Hauger og omfatter arealplanlegging, 

kommuneplan/folkehelseplan og prosjektledelse i tillegg til generell administrasjon og ledelse 

av avdelingen.  

 

Bemanning 

   

 

 

 

 

 

 

Et engasjement på 100 % stilling innenfor arealplanlegging ble videreført i 2017 grunnet stort 

behov på området. I forbindelse med sykemelding i det opprinnelige engasjementet ble det 

opprettet et delvis overlappende engasjement for å ivareta behov for gjennomgang av eldre 

reguleringsplaner.  

 

Endringen fra 2016 til 2017 skyldes at det er overført en fast stilling på 100 % innenfor 

prosjektledelse fra EKT. Stillingen ble besatt i juni.  

 

Sykefravær 

Korttidsfraværet er på 3,4 % mens langtidsfraværet er på 2,3 %. Totalt 5,7 %. Korttidsfraværet 

er omtrent som i 2016, mens langtidsfraværet har økt fra 0 i 2016. Langtidsfraværet er knyttet 

til forhold som er forventet å være forbigående.  

 

Økonomi 

Det er mindreforbruk på 

netto lønnskostnader som 

følge av sykelønnsrefusjoner 

innenfor arealplanlegging; 

samt refusjon av for høye 

pensjonskostnader gjennom 

året.  

 

Når det gjelder driftskostnader har enheten samlet et merforbruk på 160’ fordelt på 331’ på stab 

og -171’ på kommuneplan. På stab skyldes merforbruket hovedsakelig 

lederutviklingsprogrammet på avdelingen (ca. 200’ inkludert seminarer og samlinger). For 

øvrig er det merforbruk knyttet til innkjøp av møbler og IKT-utstyr, samt en DvPro-overføring 

som oppveies av en tilsvarende inntekt (87’). På kommuneplan skyldes mindreforbruket at 

arbeid med folkehelseplanen er blitt ivaretatt av egne ansatte slik at tilførte budsjettmidler (50’) 

ikke har blitt anvendt. Videre har enheten ikke anvendt tilskuddet på 110’ til folkehelsearbeid 

som overføres fra Akershus Fylkeskommune.  

 

Det er mindreinntekt på gebyrer for behandling av innsendte reguleringsplaner (100 000). For 

øvrig er det store merinntekter på DvPro (-1 348’). Dette skyldes mer arbeid på 

Ansvar Enhet 2016 2017 

4210 Kommuneplan 1 1 

4000 Arealplanlegging 2 2,5 

4000 Administrasjon 2,25 2,25 

4000 Prosjektledelse 2 2,5 

Sum 7,25 8,25 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 
Brutto lønn                              7 063 6 938 126 

Refusjoner               -260 0 -260 

Netto lønn 6 804 6 938 -134 

Driftskostnader 1 262 1 102 160 

Driftsinntekter -5 547 -4 409 -1 138 

Resultat (mer/mindreforbr.) 2 520 3 630 -1 111 
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investeringsprosjektene enn lagt til grunn da budsjettet ble utarbeidet, samt etterslep fra 2016 i 

overføring av kostnader til investeringsregnskapet.  

 

Kommuneplan: Mindreinntekten på 108’ skyldes i hovedsak at det er budsjettert med å bruke 

110’ i tidligere avsatte midler til folkehelsearbeid som ikke er iverksatt.  

Mål- og resultatstyring 

Stab/areal     Intervall Resultat 

Mål Måleindikator 
Mål 
tekst/forklaring Rødt Oransje Grønt 2017 

Arealplan             

Behandle 
reguleringsplaner 
innenfor tidsfrist 

Andel behandlede 
reguleringsplaner ift. 
mottatte, komplette 
planer,  innen frist 

100% (12 uker) 

  

≥75% 100 % 100 % 

Avholde 
oppstartsmøte 
innenfor tidsfrist 

Andel fastsatte 
oppstartsmøter ift. 
antall forespørsler 
innen avtalt tidsfrist 

100% (2 uker) 

  

≥75% 100 % 100 % 

God kvalitet på 
planene 

Antall ulike innsigelser 

Forsøke å 
forhindre 
innsigelser før 2. 
gangsbehandling   

<4 <2 0 

 

Aktivitet 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 – Mindre endring av bestemmelser 

Det ble varslet oppstart av arbeid med endringer 19.4.17. Kommunestyret fattet 19.6.17 vedtak 

om mindre endring av fem bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

 

Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge 2018-2021 

Revidert boligbyggeprogram som ble vedtatt som del av handlingsprogrammet. Det ble også 

utarbeidet en ny befolkningsframskriving for perioden 2018-2035. 

 

Fortettingsstrategi 

Kommunen har hatt et halvt års engasjement for å gjennomgå alle reguleringsplaner eldre enn 

1985. Resultatet ble presentert i en omfattende politisk sak høsten 2017. Det ble vedtatt et ønske 

om endring av reguleringsbestemmelsene for 17 planer, oppheving av deler av 4 planer og nye 

planer for 1 område. Endringene vil legge til rette for en større grad av fortetting i de tre 

tettstedene i kommunen i tråd med statlige styringssignaler og regional plan. 

 

Sentrumsplaner Kirkebygda og Ytre Enebakk 

Det ble lagt fram saker om arbeidet med sentrumsplan for Kirkebygda og Ytre Enebakk for den 

politiske styringsgruppa for sentrumsplaner 6.6.2017. Avgrensing av planområdene og 

innholdet i planen for Kirkebygda har også vært tema for diskusjon i denne gruppa. 

Enebakk kommune hadde stand på bygdedagene i kommunes tre tettsteder, hvor innbyggerne 

kunne komme med innspill til sentrumsutvikling.  

Norconsult har gjennomført grunnundersøkelser innenfor kommunens eiendom ved rådhuset 

og Ignagard høsten 2017, og grunnet funn av kvikkleire har det også blitt gjennomført 

områdestabilitetsvurdering. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet mot vest og sør, og dette 

må følges opp.  

Selskapet Industrielt samarbeid AS har arbeidet med en utredning knyttet til kontor- og 

arbeidsplass-situasjonen for kommunen de nærmeste 5-20 årene 
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REG463 Reguleringsplan for Vannskisenteret, p-plass 

Kommunen har overtatt ansvaret for regulering av en felles parkeringsplass mellom nye Ytre 

Enebakk skole og Vannskisenteret. Enebakk vannskiklubb hadde først kunngjort oppstart av ny 

reguleringsplan for Vannskisenteret, som også omfattet denne parkeringsplassen. 

 

REG465 Parkeringsplass for Ytre Enebakk skole (Kirkebakken) 

Det ble kunngjort oppstart av planarbeid 4.10.17. Det ble høsten 2017 fattet vedtak i prosjekt 

og byggekomiteen om å regulere to områder til parkering for ny skole. 

 

REG464 SY7/Stallstykket 

Oppstartsmøte ble avholdt i 2016. Referat fra oppstartsmøtet ble ajourført etter nærmere 

avklaringer og signert i oktober 2017. Det er ikke varslet oppstart av planarbeidet.  

 

REG462 Nesset/Ekebergveien 

Varsel om utvidelse av planområdet ble kunngjort 21.11.2017. Det ble foretatt 

naturtypekartlegging i området høsten 2017. Det arbeides nå med å utarbeide planforslaget. 

 

REG457 Kvernstua  

Komplett planforslag ble innsendt 15.12.2017 og tilbakemelding med anmodning om 

ytterligere utredninger ble gitt 21.12.2017. Det har blitt avholdt møter med både forslagsstiller 

og Statens vegvesen.  

 

REG452 Svenskerudtoppen 

Planen ble vedtatt 15.5.17. Vedtaket ble påklaget og behandlet av kommunestyret. 

Klagebehandlingen er videresendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

REG432 Høgåsen – mindre endring av plan 

Mindre endring av planen ble vedtatt 05.07.2017. Endringen omfattet boligområdene BK1 og 

BF3-BF5 med tilhørende anlegg. 

 

REG398 Gran NY3 – Mindre endring av plan 

Mindre endring av planen ble vedtatt i TEK 29.6.17. 

 

REG344 Røikås 

Reguleringsplanen ble vedtatt i 1986. I forbindelse med ønsket om gjennomføring av en større 

byggesak innenfor området, så ble mulighetene for dispensasjon og mindre endring av 

reguleringsplanen gjenstand for diskusjon i mai/juni 2017.   

 

REG319 – Nyeng – midlertidig forbud mot tiltak 

Det ble fattet vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området for å igangsette en 

prosess for å vurdere endring eller oppheving av plan. 

 

REG461 BY18 Vik skog Råkenåsen 

Planforslaget gikk til 1. gangs behandling 24.08.2017 og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 

19.10.2017.  

 

REG466 Prestmåsan 

Det ble avholdt oppstartsmøte 26.10.2017.  

 

REG437 Flateby sentrum 
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Kommunestyret vedtok at kommunen skulle ta over arbeidet med områdereguleringsplanen for 

Flateby sentrum.  Det er i 2017 lagt ned et omfattende arbeidet med å få planen opp til 

1.gangsbehandling. Planen ble 1.gangsbehandlet i TEK 12.10.2017. Planen ble sendt til høring 

og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.2.2018. I høringsperioden er det avholdt 

folkemøte og møter med grunneiere.  

 

REG432 Høgåsen 

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 20.6.2016. Det kom inn en klage på planen. Klagen 

var til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen ble ikke tatt til følge av 

Fylkesmannen. 

 

REG455 Tukkebøl 

Nytt oppstartsmøte er avholdt. Det er ikke varslet oppstart. Planen skal legge til rette for 

masseoppfylling. Det er stilt krav om konsekvensutredning.  

 

REG467 Bekketunet 

Oppstartsmøte ble avholdt med EKT og arbeidet med reguleringsplanen påbegynt i 2. halvår.   

 

REG451 Gran NY6 

Etter krav fra TEK i møte 14.4.2016 om dokumentasjon for overvannshåndtering ble 

overvannsnotat, overordnet VA-plan og notat om grunnvannstand mottatt fra forslagsstiller 

17.10.2017. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i møte 4.12.2017. Planen 

ble kunngjort 2.1.2018.  Det er kommet klage på reguleringsplanen ettertid. 

 

REG458 Hansebråthagan 

Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte den 27.04.2017 i sak 16/2017 å legge 

reguleringsplan nr. 458 Hansebråthagan ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til offentlig 

ettersyn fra 18. mai 2017 til 9. juli 2017. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 

25.9.2017.  

 

REG460 Reguleringsplan for Lekeplass Ekornveien 

Forslag til reguleringsplan ble 1. gangsbehandlet i utvalg for teknikk og utvikling den 

11.08.2016.  

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret  27.2.2017. 

 

REG459 Vågliveien 43A, 43B og 45 

Enebakk kommunestyre vedtok i møte 27.02.2017 detaljreguleringsplan for Vågliveien 43 A, 

43 B og 45. Vedtaket ble påklaget i brev av 31.05.2017. Utvalg for teknikk og utvikling og 

kommunestyret behandlet klagen i møte hhv. 06.09.2017 og 25.09.2017. Klagen er ble ikke tatt 

til følge av Fylkesmannen.  

 

REG456 Krysset Gaupeveien –fv.155 med omkringliggende områder 

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen i møte 05.12.2016.Vedtaket ble påklaget i brev 

av 03.01.2017. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev datert 31.7.2017. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det er vedtatt at kommunen skal utarbeide flere reguleringsplaner i egen regi enn det vi har 

kapasitet til.  
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Enhet for Eiendomsforvaltning og Kommunalteknikk (EKT) 

Generelt 

Enhetens ansvarsområde er eiendomsforvaltning, avløp, renovasjon (ROAF), samferdsel, 

boligutleie og brann (Follo Brannvesen IKS). Enheten har i 2017 overført ansvaret for 

kommunale byggeprosjekter og utbyggingsavtaler til fra stab til EKT og følges opp av fagsjef 

for eiendom og utvikling. Stillingen som enhetsleder sto vakant fra mars og fram til september 

i år. Lederoppgavene har i denne perioden vært ivaretatt av kommunalsjef. Ny enhetsleder, 

Terje Farestveit ble tilsatt september 2017. Stillingen som avdelingsingeniør samferdsel ble 

fram til september dekket via korttidsinnleie, da Knut-Arne Christiansen ble ansatt i et 

engasjement for 6 måneder. 

 

Fra 1. oktober ble ansvaret for boliger overført til EKT fra Drift. Det innebærer at de rutiner for 

forvaltning, ut over hva som allerede ligger i IK-Bygg og eksisterte i Drift, må tilpasses. Det 

må også etableres avtaler for å sikre en god arbeidsdeling som også ivaretar de nye oppgavene. 

Utbyggingsavtaler ble overfør fra Stab til EKT. 

 

Bemanning 

Enheten har stillingshjemler i henhold til budsjett. En stilling på avløp (drift av ledningsnett) 

samt stillingen som enhetsleder og samferdselsingeniør har stått ubesatt store deler av perioden. 

Et engasjement innenfor boligforvaltning som ble etablert i 2016 i forbindelse med sykefravær 

er videreført i 2017. 

 

Oppgaver på ansvar 4300 og 4522 

dekkes innenfor andre 

ansvarsområder i EKT.  

 

Endringen fra 2016 til 2017 skyldes 

at det er overført en fast 100 % 

stilling fra EKT til Stabsenheten 

innenfor prosjektledelse. Stillingen 

ble besatt i juni.  

 

 

 Vakante stillinger Består av:  

31.12.2017 1 Driftsoperatør/medarbeider ledningsnett 

31.12.2017 0,25 Selvkostområdene, avdelingsingeniør 

Det er ansatt en person for drift av ledningsnett som vil begynne i midten av januar 2018.  

 

Sykefravær 

Sykefraværet utenom selvkost totalt i EKT er på 2,2 %. Korttidsfraværet er på 0,3%.  

Det er tilrettelagt for ulike tiltak for å holde sykefraværet lavt gjennom tiltak som tilrettelegging 

av arbeidsplass og sikring av et godt arbeidsmiljø. 

 

  

Ansvar Område 2016 2017 

4100/120 EKT/administrasjon 2 1 

4100 Samferdsel 1 1 

4110 Avløp 6,5 6,5 

4150 Renovasjon 0,5 0,5 

4300 Brann 0 0 

4522 Strøm 0 0 

4523 Eiendom – og bolig 2 2 

Sum 12 11 
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Økonomi 

 

 

 

 

 

 

Avvikene i 2017 skyldes i hovedsak følgende:  

- Vakanse i stilling som enhetsleder og samferdselsingeniør deler av året.  

- Merforbruket på netto driftskostnader omfatter:  

o Strøm 

o Forsikring 

- Mindreinntekten på netto driftsinntekter skyldes at det har vært mindre arbeid på 

investeringsprosjekter enn lagt til grunn blant annet på grunn av vakant stilling.  

 

Merforbruket på strøm skyldes følgende:  

- For optimistiske anslag på strømpris 

- For optimistisk anslag på innsparingene som følge av EPC-tiltakene.  

 

Mål- og resultatstyring 

 

 
 

Aktivitet 

2017 har vært preget av vakanser/sykefravær i stillingene som enhetsleder og 

samferdselsingeniør. Dette har gitt redusert aktivitet innenfor disse områdene, selv om det til 

dels er satt inn ressurser på begge områder.  

 

Sentrale oppgaver i 2017 har vært: 

 

- Planlegging av opprydding i spredte avløp 

- Bosetting av flyktninger 

- Driftsoptimalisering nytt sentralrenseanlegg 

Resultat 

2017

Avløp
Overholde krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen 

(kommunale renseanlegg) Renseeffekt fosfor 100 % <80 80-90 >90 80-90

Redusere lekkasjer og innlekking til ledningsnett Fornying av ledningsnett / år Min. 1 % <0,5 0,5-1 1 < 0,5

Minimere antall kloakkstopp Tilbakeslag av kloakk i hus, kommunen ansvarlig 0 >5 5-3 <3 0

Minimere utslipp fra spredt avløp / minirenseanlegg

Tilsyn/prøvetaking på minirenseanlegg i Morsavassdraget, % som 

renser tilstrekkelig Øke andel <75 75-90 >90 0

Minimere utslipp fra spredt avløp / minirenseanlegg Ant. slamavskillere oppgradert til dagens standard pr. år 80 stk. pr. år <80 80-100 >100 0

Samferdsel

Oppgradering av grusveier Ant. meter oppgradert 2 km <1,5 1,5-2 >2 < 1,5

Utbedre trafikkfarlige punkter / strekninger i vegnettet Ant. pr. år Minimum 3 <1 1-2 ≥3 >3

Boligforvaltning

God forvaltning av kommunale utleieboliger % utleid av totalt ant. tilgjengelige boliger pr. mnd 100 % <90 90-95 >95 96,5 %

Renovasjon

God regularitet på avfallsinnsamling Antall avvik (klager) i ‰ av antall abonnent opphentinger 2‰ er 50 meldte avvik. >3 2-3 <2 1

Målstyring Avdeling for Teknikk og samfunn (TES)

Produksjon / Kvalitet

Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk Intervall

 (I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              3 523 3 801 -278 

Refusjoner               -55 0 -55 

Netto lønn 3 469 3 801 - 333 

Driftskostnader 16 302 15 471   831 

Driftsinntekter -1 994 -2 801 807 

Regnskapsmessig merforbruk 17 777 16 472 1 305 
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- Kartlegging av potensielle utfordringer knyttet til flom- og overvann 

- Fornying ledningsnett for å unngå innlekking av fremmedvann 

- Oppfølging av hovedplan vei og revisjon av trafikksikkerhetsplan 

 

Høsten 2017 har vært preget av ansettelsesprosesser og opplæring. Oppgaver og aktivitet 

innenfor ansvarsområdet vil være økende og vil formaliseres fullt ut når vakante stillinger er på 

plass i løpet av 2018. 

 

Framtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Enheten har behov for gjennomgang og formalisering av sitt interne arbeid og av samarbeidet 

med øvrige enheter i form av bedre prosedyrer og rutinebeskrivelser. Det kan også med fordel 

brukes mer tid på ta i bruk kommunens hjemmeside og øvrige kanaler for informasjon.  

 

Enheten har ansvar for oppfølging av kommunens forpliktelser i henhold til vannforskriften når 

det gjelder utslipp fra avløpsvann. Den plan som er utarbeidet vil bli fulgt opp i 2018. Arbeidet 

med overvannshåndtering er intensivert og videreføres i 2018.  

 

Det samme gjelder trafikksikkerhetsplan.  

 

Enheten har revidert følgende planer i 2017:  

- Boligsosial handlingsplan 

- Hovedplan vei 

- Tiltaksplan for fornyelse av avløpsledninger 

- Eiendomsstrategi 

- Utarbeide og vedta norm for overvann, i samarbeid med Vannområde Øyeren. 

- Utarbeide forskrifter for vei og veilys 

- Utarbeide og vedta en VA-norm  

 

De to siste punktene utføres i samarbeid med kommunene på Nedre Romerike. 

 

Enheten er nå fullt bemannet, men som følge av flere nyansettelser vil det i 2018 være behov 

for noe opplæring.  
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Enhet for Natur, Geodata og Byggesak (NAB)  
 

Generelt 

Enhet for natur, geodata og byggesak (NAB) har i 2017 hatt ansvaret for dele- og 

seksjoneringssaker, byggesaker, geodata, kartforretninger, annen kommunal oppmåling, 

landbruksforvaltning, naturforvaltning, viltforvaltning, friluftsliv og kommuneskogen.  

Enhetsleder i 2017 var Robert Bjørnstad.  

 

Bemanning 
I 2017 ble det opprettet en ny 

byggesaksstilling for å imøtekomme økt 

behov for saksbehandling knyttet til 

kommende økt aktivitet i nye 

utbyggingsområder samt oppfølging av 

ulovligheter. Det er i tillegg 

engasjement i digitaliseringsprosjektet 

som kommer i tillegg til tabellen. Det 

ble etablert et 100 % engasjement 

innenfor kartforbedring som ble avsluttet før sommeren. På høsten ble det opprettet et 40 % 

engasjement innenfor miljø og næringsutvikling.  

 

Sykefravær 

Sykefraværet var på 7,2 % for enheten i 2017. Dette er en økning fra 2016 da fraværet var på 

5,6 %. Økningen er først og fremst knyttet opp mot langtidsfravær der fraværet er på 6 %.  

 

Økonomi 

Enheten har i 2017 hatt 

et merforbruk på løpende 

driftsutgifter på om lag 

kr. 1 430 000 og et 

positivt avvik på 

driftsinntekter på kr. 1 

680 000. I regnskapet 

ligger tilskuddet til 

konfliktdempende tiltak i forbindelse med yngling av ulv på 1 400 000. Midlene er ført som 

inntekt og som utgift. Totalt sett for enheten er resultatet 924 000 i pluss som skyldes 

mindreforbruk, mer inntekter og økt bruk av fond. 

 

  

Ansvar Enhet 2016 2017 
4200 Ledelse 1 1 

4200 

Byggesak, kart og 

oppmåling 
6,9 7,9 

4410 Landbruksforvaltning 2,7 2,7 

4411 Friluftsforvaltning 0,4 0,4 

4140 Kommuneskogen 0,2 0,2 

4220 Miljøvern 1 1 

Sum 12,2 13,2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              10 237 10 531 -294 

Refusjoner              -380  0  -380  

Netto lønn 9 857 10 531 -674 

Driftskostnader 4 977 3 547 1 430 

Driftsinntekter -8 655 -6 975 -1 680 

Regnskapsmessig merforbruk 6 179 7 103 -924 
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Byggesak 

Mål- og resultatstyring 

 

Aktivitet 
Behandlede byggesaker: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Totalt antall saker 401 296 363 444 442 318 348 

Delegerte vedtak 387 285 337 420 346 307 326 

Politiske vedtak 14 11 26 24 96(alt) 11 22 

Vedtak om avslag 4 15 15 15 4 14 9 

Dispensasjonssaker 62 35 41 60 15 36 30 

Vedtak om pålegg (oppfølging av 

ulovlige tiltak) 

11 17 12 11 11 12 14 

Overtredelsesgebyr 3 5 - - - - - 

Midlertidige brukstillatelser 19 21 25 29 20 6 17 

Ferdigattester 142 82 76 126 86 70 54 

Antall tilsyn 64 64 34 48 21 14 3 

Utstedte meglerpakker 231 192 200 184 250 200 230 

 

Av byggesøknadene har 96 vært ett-trinns søknader, 5 rammesøknader og 90 søknad om tiltak 

som kan forestås av tiltakshaver. 

 

Det meste av dokumenter til megler lastes nå automatisk opp til Ambita/Infoland sine servere. 

Dette inkluderer: plandokumenter, kommunale avgifter, grunnkart, ortofoto, 

reguleringsplankart, kommuneplankart, tegninger, målebrev, ferdigattest. Dokumenter fra arkiv 

hentes manuelt. Saksbehandler har nå mer tid til å kvalitetssikre opplysninger som utleveres.  

 

Det er gjennomført 64 tilsyn i regi av Follobyggetilsyn og kommunen.   

Geodata og delesaker 

Mål- og resultatstyring 

 
I GIS sammenheng har målet vært å sikre god dataflyt i mellom systemer, videreutvikling samt 

å ta i bruk data og systemer for å forenkle, analysere og få nyttiggjort seg investeringene.  
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Det har blitt utviklet en del analyser som forenkler saksbehandlingen på avdelingen og gir gode 

rapporter. Det har og blitt laget en rekke analyser som sikrer automatisk dataflyt mellom 

systemer, slik at dataene som vises er oppdaterte. 

Aktivitet: 

Behandlede saker 2015 2016 2017 

Dispensasjonssøknader/klager deling 3 4 2 

Delingsvedtak (inkl. arealoverføring)  35 Ca.20 45 

Grensejustering (Matrikkelloven) 5-6 7 14 

Seksjoneringssaker 6 5 5 

Adresseringsvedtak 7 19 11 

Oppmålingsforretninger: 2015 2016 2017 

Inkl. fradelinger, arealoverføringer, 

grensejusteringer, grensepåvisninger 

37 90 97 

Oppmålingsjobber for kommunen selv - Innmålinger 

sandfang, 

kummer og 

veisituasjon 

Utstikking av 

regulert vei. 

Matrikkelføringer (utover 

oppmålingssaker)  

   

Kvalitetsheving (deriblant forbedring av 

eiendommer med symbolsk avgrensning) 

Kontinuerlig

, mye i Ytre 

og 

Kirkebygda 

Kontinuerli

g, ved 

kapasitet 

Kvalitets-

heving av 

grensen 

langs fv 120 

for 

Vegvesenet, 

ellers noe 

kontinuerlig, 

Sammenslåinger  9 8 20 

Nye adresser og adressetilleggs navn 7 84 5 

Endrede adresser 11 22 9 

Utgåtte adresser 8 0 1 

Antall bygg/bygningsendringer ført i 

matrikkelen 

94 180 430 (alle 

registrering) 

Digital kart fil salg/prosjekteringspakker 13 19 13 

 

Annen aktivitet:  

 Kommunekart proff er tatt i bruk 

 Nye ortofoto tatt i 2017  

 Nye skråfoto (2016) lagt inn i kartportalen  

 Enhet har tatt i bruk FME server 

 Mye GIS arbeid knyttet til reg-/kommuneplaner 

 Utført en del analysearbeid knyttet til eiendom/kart for hele teknisk avdeling 

 Forenklet ekspedering av megleroppdrag  

 Arbeid med nytt turkart; sammenstilling av data/forarbeid   
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Dele- og oppmålingssaker har også i 2017, i hovedsak bestått av enkeltsaker. Det har vært utført 

to større oppmålings prosjekter; fradeling av Støttumsåsen-BK17(skogsområde), fullføring av 

utsatt oppmålingsforretning på Gran N4. Oppmåling av utbyggingsområdene på Flateby er 

såvidt påbegynt.  

Det arbeides fortsatt med å få koblet sakssystemet mot kartportalen. Det trengs ytterligere 

forbedringer på sakssystemet for å få dette til. 

  

Landbruksforvaltning  

Mål- og resultatstyring 

 

Areal- og husdyroppgaver 
I Enebakk finnes det ca. 300 landbrukseiendommer på til sammen 26 582 dekar full- og 

overflatedyrket areal, 4 248 dekar innmarksbeite og 149 079 dekar produktiv skog. Totalt 

landareal i Enebakk er 195 450 dekar, i tillegg utgjør vann 37 130 dekar (Kilde: NIBIO, AR5 

Årsversjon 2017). 

Floghavre er et alvorlig ugras som er vanskelig å bli kvitt i korndyrkinga. Det er registrert 

floghavre på 46 landbrukseiendommer i Enebakk. Ingen bruk har blitt erklært fri for floghavre 

av Mattilsynet i 2017. Mattilsynet har delegert myndighet til kommunen etter forskrift om 

floghavre. 

Aktiviteter innenfor jordbruk 

Kommunen har ansvar for å forvalte juridiske og økonomiske ordninger i landbruket. De fleste 

søknader om tilskudd blir innsendt via Altinn fra søker og saksbehandlet elektronisk i statlig 

programvare av kommunal landbruksforvaltning. Informasjon blir gitt i e-post og på møter eller 

markdager. I 2017 arrangerte kommunen 2 fagmøter (våronnmøte og markvandring) i 

samarbeid med faglagene og landbruksrådgivningen. Det ble også dette året organisert 

innsamling av landbruksplast.  

Våronna varte fra siste halvdel av april til slutten av mai. Det ble mye pen åker og gode avlinger, 

men en høst med mye nedbør gjorde innhøstinga utfordrende. Ingen gårdbrukere meldte fra om 

skade på avlingen.  

Økonomiske virkemidler i jordbruket 

Den største arbeidsoppgaven er forvaltning av de økonomiske virkemidlene i jordbruket.  Det 

blir fattet endelige vedtak for nasjonale, regionale og lokale tilskuddsordninger på 

kommunenivå.  Kommunen har utført kontroll på minst 5 % av tilskuddssøknadene i h.h.t. 

sentrale krav. Produksjonstilskudd i jordbruket skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk 

innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. 

Tabellene nedenfor viser omfang og utviklingstrekk i Enebakklandbruket. 

Oversikt over antall dyr oppgitt i produksjonstilskuddssøknad 2012-2017  
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Oversikt kr utbetalt på ulike tilskuddsordninger i perioden 2012 – 2017 

 

Oversikt tiltak RMP i perioden 2012 – 2017 

 

Regionalt Miljø Program i Oslo og Akershus (RMP)  

Ordningen omfatter tiltak for å redusere avrenning til vassdrag og kyst. Nytt av året var at hele 

Enebakk er i prioritert vannområde. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap omfatter, bl.a. 

ravinebeiter, skjøtsel av særegne elementer i landskapet/som skjøtsel av dammer, åkerholmer, 

alléer, nyere tids og automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer og vedlikehold av 

ferdselsårer i innmark.   

Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL) er et investeringstilskudd.  I 2017 kom det inn 28 

søknader, 22 på hydrotekniske tiltak og 6 på kulturlandskapstiltak. Samlet kostnadsoverslag på 

disse søknadene var 3,5 millioner kr, mens midler til fordeling var kun kr 1,2 millioner kroner. 

Enebakk fikk på høsten en ekstra tildeling på kr. 433 725 øremerket tidligere bakkeplanert areal. 

I retningslinjene for tildeling SMIL- midler har hydrotekniske tiltak 1. prioritet. Kommunen 

innvilget derfor 22 søknader på hydrotekniske tiltak.   

 

Tilskudd til drenering av jordbruksarealer. Det ble innvilget 10 søknader på til sammen kr. 

344 650. På denne ordningen er det bra med midler.  

 

Det ble i 2017 innvilget en søknad hos Innovasjon Norge med totalt tildelt kr 180.000,- i 

tilskudd. Søknaden gjaldt bygging av snekkerverksted i Inn på tunet virksomhet.  

EU’s vannrammedirektiv og vannforskriften 
For å nå Vanndirektivets mål om god økologisk og kjemisk status i alle vannforekomster, 

kreves det en betydelig innsats fra alle. Landbruksforvaltningen deltar i Vannområde Morsa og 
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Vannområde Øyeren. Jordbrukstiltak er bl.a. å redusere fosforinnholdet i jorda, rensetiltak og 

tiltak som reduserer avrenning fra landbruksarealer.  

1 150 dekar fulldyrket jord har avrenning til vannområde Glomma sør for Øyeren (Lyseren) og 

20 700 dekar fylldyrka jord har avrenning til vannområde Øyeren. Resten ca. 5000 dekar har 

avrenning til Morsa. 

Andre behandlede saker: 

Kommunen behandler saker vedrørende husdyrgjødsel, pressaft, slam, gjødsling, 

bakkeplanering etc. Det er ikke mange behandlede saker, men likevel en del henvendelser om 

regelverket fra brukere og lokalbefolkning. 

 

Kommunal landbruksmyndighet har ansvar for å utstede autorisasjon for kjøp og bruk av 

plantevernmidler. Kommunen låner ut jordprøvebor og mottar jordprøver for videre levering til 

analyse.  

 

Aktiviteter innenfor skogbruk 2017 

Mål- og resultatstyring 

 

Behandlet og anvist av skogfond til langsiktige investeringer i skog: 

2014 2015 2016 2017 
Ant saker Tall i tusen Ant saker Tall i tusen Ant saker Tall i tusen Ant saker Tall i tusen 

62 1 443 56 1 362 67 1 447 56 1 223 

Tabellen viser en noe varierende aktivitet.  Mesteparten er utbetalt for utført ungskogpleie og 

vegvedlikehold.   

Ut fra skogavgiftsregnskapet kan oppgis følgende:  

Årstall Hogst m3 Planting dekar Ungskogpleie dekar 

2013 37 130 156 1198 

2014 37 882 208 1125 

2015 30 682 290 846 

2016 37 645 334 1044 

2017 24 596 288 755 

Avvirkningen gikk noe ned i 2017, også innenfor Marka hvor det innkom søknader fra 18 

skogeiere. Tidligere år har avvirkningen ligget på et meget høyt nivå. Planting og ungskogpleie 

hadde også en aktivitetsnedgang i 2017. 

 

Kommuneskogen 

Mål- og resultatstyring 

 

Forvaltningen av eiendommen ble lagt til NAB fra og med 2013. For Enebakk Kommuneskoger 
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ble aktiviteten i 2017 gjennomført i tråd med budsjett. Kommuneskogen tilbyr fortsatt 

bjørkeved for salg. 

 

Friluftsforvaltning 

Mål 

Bidra til å legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv og sikre innbyggerne nærmiljøanlegg 

ved fysisk planlegging og opparbeiding.  Hensynet til funksjonshemmede skal innarbeides. 

Følge opp Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Enebakk kommune 2012-2022.  

Måloppnåelse 

Ny rampe på Vikstranda ble påbegynt, men ikke ferdigstilt i 2017. 

Aktivitet 

Vedlikehold av friluftsområder gjennomføres av personalet ved Heier driftsstasjon.  

Natur- og viltforvaltning 

 

 
Kommunens grønne verdier skal kartlegges bedre og vektlegges i kommunens planlegging og 

saksbehandling. 

Bidra gjennom kunnskap og midler til at kommunal og privat viltforvaltning fører til stabile 

bestand av de fleste dyreslag og til en god utvikling av fisk i vann og vassdrag.  

Måloppnåelse 

Ny naturmangfoldlov har bidratt til økt oppmerksomhet på biologisk mangfold i kommunens 

saksbehandling. I saksbehandling etter annen sektorlovgivning må også naturmangfoldlovens 

krav vurderes. 

Veiledning/rådgivning omkring av bruk av verdifulle naturtyper er utført og innarbeidet i 

søknader om hogst i Marka. Naturmangfold ivaretas i all kommunal arealplanlegging og det 

foretas registeringer av dette før planer vedtas. 

 

Viltforvaltning 

Følgende tabell gir et inntrykk av jaktresultatet: 

År Elg-kvote Elg felt Rådyr-kvote Rådyr felt Bever-kvote Bever felt 

2011 75 54 186 40 13 5 

2012 73 59 186 66 15 6 

2013 75 56 186 68 15 6 

2014 71 56 189 56 17 5 

2015 71 56 189 53 17 3 

2016 71 55 189 64 17 4 

2017 83 48 189 83 17 5 
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Irregulær avgang på vei og ved sykdom samt årlig kostnad for kommunen ved å ta hånd om 

fallviltet: 

År Avgang på vei 

Elg 

Annen avgang 

Elg 

Avgang på vei 

Rådyr 

Annen avgang 

Rådyr 

Netto kostnad 

tusen kroner 

2011 1 3 4 2 40 

2012 3 3 7 1 46 

2013 2 3 8 2 38 

2014 0 0 10 0 40 

2015 0 0 8 0 32 

2016 3 0 17 0 45 

2017*      

*Fallviltstatistikken foreligger ikke før 1. april. Det skal rapporteres til SSB innen 1. april og 

tallene vil først være klare da. Viltvaktene sender inn fallviltskjema til kommunen før 

rapportering til SSB. 

Ettersøk medfører også situasjoner der en ikke sporer opp viltet etter meldte påkjøringer. Noen 

dyr er også friskmeldt etter påkjørsel. Dette gjelder i hovedsak elg. 

Kommunen arrangerte jegerprøveeksamen med 19 deltakere hvor alle bestod. 

Motorferdsel i utmark 

I 2017 ble det behandlet 3 saker etter Lov om motorferdsel.  

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 

Det er i 2017 inngått avtaler som medfører aktivitet i utbyggingsområder på Flateby, Ytre og i 

Kirkebygda. Det forventes derfor betydelig økt belastning på oppmåling og 

byggesaksbehandling i årene fremover. Det kan bli utfordrende å holde tidsfristene, særlig på 

oppmålingsarbeidene.  

Det igangsatte arbeidet med digitalisering av arkiver er ressurskrevende. I tillegg til 

prosjektmedarbeiderne bruker enhetens saksbehandlere også tid til å bistå. Arbeidet med 

digitalisering er ikke direkte inntektsgivende, men vil på sikt gi tidsbesparende gevinst. Enheten 

har i 2017 arbeidet videre med å utvikle delvis automatisering av uttrekk av informasjon fra det 

digitaliserte arkivet. 

Samarbeidet med de andre kommunene i Follo er inne i en periode med et skifte i forbindelse 

med at Ski og Oppegård kommune skal slåes sammen til Nordre Follo. I den forbindelse har 

ledelsen i Nordre Follo ytret at de ønsker seg ut av alle eksisterende IKS’er, det har så blitt 

dannet en gruppe i Stor Follo (Vestby, Ås, Frogn og Nesodden) som skal finne løsninger for en 

styrt og ryddig avvikling av IKT Follo. En mulig konsekvens kan være at Enebakk blir stående 

utenfor da det ikke er noen fysisk fiber i mellom Enebakk og Stor Follo. 

I mars 2018 behandles saken om mulig konkurranseutsetting av oppmålingstjenesten i 

Stortinget. 

 

Ulvesituasjonen 

SNO (Statens Natur Oppsyn) bekreftet to ulveangrep på sau i Enebakk i 2017. 

Også i 2017 er det satt opp rovdyravvisende gjerder, flere av disse gjerdene har mottatt 

økonomisk støtte fra FKT-midler (forebyggende og konfliktdempende tiltak, 

Miljødirektoratet). 
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Enebakk kommune fikk tildelt tilskudd på 1,4 millioner kroner fra Miljødirektoratet til 

konfliktdempende tiltak mot ulv. Pengene skal brukes til informasjonstiltak, rovdyrgjerder samt 

igangsetting av arbeidet med fjerning av gammelt gjerde i Østmarka. 
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Renholdsenheten 
 
Generelt 

Enheten omfatter renhold av kommunale bygg og hjemmehjelpstjenesten, praktisk bistand. 

Leder for enheten er Trude Sanna. 

 

Det er videre ansatt 5 hjemmehjelpere, 20 renholdere og 1 arbeidsleder.  

En av renholderne arbeider også i praktisk bistand. 

 

Bemanning 

Renholdsenheten har fortsatt den 

planlagte effektiviseringen. Kommunalt 

renhold er redusert med et årsverk – 

praktisk bistand er økt med et halvt 

årsverk på grunn av flere brukere/brukere med økt behov. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i renholdsenheten er på 8,9 %, noe som er noe høyere enn i fjor pga. flere 

langtidssykemeldte (5,1%). Renholdsenheten vil innføre nærværssamtaler og fokusere på å 

forebygge slitasjeskader ved hjelp av kiropraktor og oppfølging av arbeidsstillinger for å 

redusere korttidsfraværet.  

 

Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mindreforbruket på lønn skyldes lavere pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift enn 

budsjettert og etterskuddslønn for vikarer. Merforbruket på driftskostnader skyldes bruk av 

konsulent. 
                                                                                                                                                                                                   

  

Ansvar Enhet 2016 2017 

4521 Renholdsenheten 24,32 23,82 

Sum  24,32  23,82 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              12 959 12 821 138 

Refusjoner               -583 0 -583 

Netto lønn 12 376 12 821 -445 

Driftskostnader 2 344 2 198 146 

Driftsinntekter -484 -451 -33 

Regnskapsmessig (mindreforbr.) 14 236 14 568 -332 
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Mål- og resultatstyring 

Renhold Intervall 
Rapporterings- Tidspunkt  

Resultat 
Hyppighet 1.rapportering 

Mål Måleindikator 
Mål tekst /  

forklaring 
Rødt Oransje Grønt       

Minimere 

bruk av 

kjemikalier 

Mengde 

kjemikalieforbruk 
(antall liter) / 

rengjort areal (m²) 

744L / 
39800 m² 

0,023677 < 0,0232 
< 

0,02285 
Årlig 2014 0,01945 

Størst mulig 

grad av 

miljømerkede 
kjemikalier 

Andel av totalen 75 % 50 % 60 % >70% Årlig 2014 63 % 

God kvalitet 
på renhold 

INSTA 800 
Rapport skal 

fylles ut pr x/4, 

x/8 og x/12 hvert 
år 

        Årlig   

Inventar: 4,13 

Vegger: 3,77 

Gulv: 4 
 
 

Minimerer 

kostnader per 
m² 

Kostnader per m² 

justert for 
lønnsvekst 

357 kr per 

m² i 2014 
357 < 335 < 310 Årlig   290 

 
 

Aktivitet 

 

 15 renholdere, arbeidsleder og leder har gjennomført og bestått eksamen i innovativ 

medarbeider A. 

 Enhetsleder har kurset 6 renholdere i teorien for renholdsoperatør – alle 6 har bestått 

eksamen og går opp til praktisk fagprøve i mai 2018. 

 Vurderingsfrekvensen er økt på alle klasserom. 

Klasserom blir nå gjort rent annenhver dag og det blir tatt tilsyn de andre dagene (tavle, 

søppel og håndvask m / tilbehør). 

 Rengjøringen er i størst mulig grad utført med microfiber og det er innført mer 

maskinbruk. 

 Arbeidsleder har gjennomført varslede NS Insta 800 kontroller i alle team og vi vil 

arbeide videre for å øke kvaliteten spesielt på støv i høyden og gulvvedlikehold. 

 Fortsatt arbeid med å øke ytelsen og arbeide i team. 

 Enheten har tilbudt rengjøringstjenester i private hjem og har hatt 4 oppdrag. 

 Vi har fått kontrakten med å gjøre rent i den nye brannstasjonen. 

 Enheten gjør rent ca. 40.000 kvadratmeter. 

 

Hjemmehjelptjenesten praktisk bistand: 

 

Hjemmehjelpstjenesten har praktisk bistand hos 139 brukere. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
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Renholdsenheten ønsker å være best mulig for Enebakk kommune og vil derfor: 

 

 Økt fokus og prioritering av periodisk arbeid for å oppnå et best mulig inneklima for 

brukerne av byggene.  

 Øke bruken av maskiner og se på muligheten for innkjøp av robot. 

 Gjennomgang og oppdatering av produktdatablader.  

 Det vil fra 2018 utføres uvarslede kvalitetskontroller iht. NS Insta 800.  

Etter sommerferien vil disse rapportene legges ut på kvalitetslosen. 

 Lage en NS Insta profil for Enebakk kommune. 

 Fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles 

ansvar og felles mål. 

 Gjennomgang av kjemikalieforbruk for å øke grad av miljømerket kjemikalier. 

 Vi vil fortsette å tilby våre tjenester i private hjem. 

 Digitalisering av arbeidslister i praktisk bistand. 

 Legge frem sak for kommunestyret om frekvens, ytelse og kostnader i renholdsenheten 

i Enebakk og i kommunene rundt. (Utsatt pga. leders fravær i forbindelse med en 

operasjon.) 
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Driftsenheten 
 
Generelt 

Enheten består av fagområdene bygningsdrift- vedlikehold og Veidrift- veivedlikehold. 

Driftsenheten ledes av enhetsleder Tom Haugvaldstad. 

 

Bemanning 

Veidrift består av 3 faste stillinger. I 

tillegg er det en fast hjelpearbeider fra 

Epro. Byggdrift består av 7 vaktmestre, 

2 tømrere/byggmestre, 2 arbeidsledere. 

Her tilkommer 1 lærling byggdrifterfag 

samt en lærekandidat. 12 faste stillingshjemler, 2 lærlinger samt 1 vikar ifm langtidssykmeldt. 

Endringen i antall stillinger fra 2016 til 2017 skyldes etablering av en stilling som arbeidsleder 

i forbindelse med arbeidsplikt for jobbsøkere.  

 

Sykefravær 

Veidrift har gjennom årene hatt en svært stabil arbeidsstokk med lavt sykefravær. Det var ikke 

noe fravær 17-56 dager, eller over 56 dager. Oppsummert var sykefraværet på veidrift på 

beskjedne 8 dager / 1,1 %. Byggdrift har de senere år opplevd utfordringer knyttet til 

sykefravær. 1-16 dager/ 0,6%, 17-56 dager 1,8 % og over 56 dager 5%. Dette er en svært positiv 

utvikling for byggdrift som noterte hhv 3,3 % og 8,6 % for tilsvarende i 2016. Det arbeides 

svært aktivt i enheten med verktøy og programvare for å arbeide både mer effektivt og ikke 

minst smartere. Dette går både på fysiske og digitale hjelpemidler. 

 

Økonomi 

Driftsenheten fikk et 

merforbruk på kr 1 

288’. Merforbruket 

fordeler seg slik kr 

412’ på veidrift og kr 

876’ byggdrift. 

Merforbruket på 

veidrift skyldes økt 

innleie på feiing og kantklipping grunnet uforutsatt maskinhavari på våren 2017. Merforbruket 

på bygg skyldes i hovedsak lønn på nødvendig innleie av vikar for å ivareta lovpålagte 

oppgaver. Dette ifm med en akutt uavklart sykemeldingssituasjon, (ca 500’). Videre er det 

belastet driftsoppgaver knyttet til etablering av KOS-paviljongen (ca 200’). Utbedring etter 

lynnedslag (ca 300’). Dette ble meldt inn som forsikringssak, men utbetalingen ble avkortet. 

Det øvrige merforbruket på egenproduksjon forsvares av økte inntekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Driftsenheten 2016 2017 

4510 Veidrift 3,3 3,3 

4520 Byggdrift 11 12 

Sum 14,3 15,3 

(I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              9 317  8 794  523  

Refusjoner               -313  0  -313  

Netto lønn 9 005  8 794  210  

Driftskostnader 24 610  22 416  2 194  

Driftsinntekter -12 153  -11 037  -1 116  

Regnskapsmessig (merforbruk.) 21 462  20 174  1 288  
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Mål: 

 

* Oppdaterte tall er ikke mottatt, derfor er rapportering ikke foretatt.  

 

Aktivitet 

Veidrift har i 2017 utførte samtlige av de planlagte driftsoppgavene på vei samt de 

oppgraderingsoppgavene som var tildelt over investering. Det er i tillegg utført en del arbeid på 

oppdrag for EKT som omfatter oppgradering av Vengsveien til asfaltstandard. Det ble også 

påbegynt arbeid i Sulerudveien, Kjølstadveien og Pettersrudveien, sistnevnte ferdigstilles våren 

2018. Samt diverse småoppdrag knyttet til skogsveier og badeplasser for NAB. 

Våren 2017 hadde kommunen problemer knyttet til overvann og teleløsning på grusveier, dette 

medførte ekstra aktivitet og arbeid med vedlikehold på grusveiene utover det som var planlagt. 

Dette gjaldt fortrinnsvis Årsrudveien, Gjeviksveien og Sulerudveien. Samlet er grusveiene 

oppgruset med ca. 3000 tonn i 2017. 

Det ble utført reasfaltering med 1800 tonn på hhv Våglivn, Ødegårdslivn, Orrevn og Borgvn, i 

tillegg ble følgende kryss reparert, Strandavn HP/Fv120 og Skaugvn HP/FV 120. 

Det ble utført punktvis utbedring av grøfter og sandfang på flere steder både i Ytre Enebakk og 

Flateby. 

 

Veidrift gjennomførte også noen prosjekter i egenregi i 2017. Oppgradering av veilysanlegg til 

litt mer moderne standard med integrert forbruksmåling av strøm, 23 måleskap samt utskifting 

av 14 måleskap og tilhørende tilførsler. Arbeidet med sentral driftstyring (Datek) av 

veilysanlegg ble påbegynt. Det ble i tillegg byttet ut 4 stolpepunkter og 36 kabelstrekk ble 

fornyet. Arbeidet fortsetter i 2018. 
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Det ble utført arbeid for byggdrift med ca 280 timer knyttet til boliger og formålsbygg. Dette 

gjelder i hovedsak oppholdsarealer og inngangspartier.  

 

Området byggdrift har hatt et utfordrende år ift stor aktivitet knyttet til egne prosjekter samt 

utskilling av gjennomgangsboligene til EKT. Egne rehabiliteringsprosjekter som kan nevnes er 

Solgården, Rausjø, Kronaveien 4 og 10, biblioteket, KOS-paviljongen, 6 rulleringsplasser 

Kopås, nye inngangspartier Ødegårdstun og Rustadtun, nytt skolekjøkken Enebakk 

ungdomsskole. Leiligheter som Driftsenheten har pusset opp er, 2 på Lotterud er 

totalrehabilitert, 2 boliger på Kopås, 2 på Rustadtun, 2 leiligheter på Ødegårdstun. Videre er 

flere bad og kjøkken rehabilitert. På Ignatun er store deler av bygningsmassen malt opp. 

Gaupeveien bokollektiv er malt utvendig. Kirkebygden bhg har fått nye gulvbelegg og mye er 

blitt pusset opp. Det er etablert 2 nye grupperom på Kirkebygden barneskole. 

Bibliotek/legesenter har fått byttet dårlig kledning og blitt malt opp. Rådhuset er nesten ferdig 

malt. Ferdigstilles vår 2018. Høsten 2017 ble det utarbeidet første versjon av vedlikeholdsplan 

for formålsbygg. Denne er til politisk behandling nå. EPC-kontraktens fase 2 ble ferdigstilt etter 

av vi kom til ett forlik senhøsten. 1. januar 2017 var det oppstart på kontraktens fase 3, 

energigarantifasen. Her opplever vi fortsatt store utfordringer med styring av de nye systemene, 

og samarbeidet med GK er krevende. Driftsenhetens personell bidrar også sterkt inn i 

prosjektene med ny skole og nye Nylende omsorgsboliger, da ift å finne gode løsninger for 

fremtidig lavest mulige vedlikeholds/driftskostnader. 

 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Veidrift har som tidligere år bedt om flere ressurser til drift av park og grøntarealer samt til 

arbeid i egenregi. Vi står blant annet ovenfor kontraktbytte på vintervedlikehold f.o.m høsten 

2020. Dersom dette fortsatt skal legges ut til private med vinteren 2017/18 i friskt minne må en 

påregne kostnadsøkning på 40 % årlig stipulert 4.000.000,- eksl mva per år til innleie. Dersom 

kommunen selv ønsker å drifte veier kan en forvente ca kostnad på vintervedlikehold i 

egenproduksjon på ca 3.200.000,- eksl mva, og dette forutsetter fast ansettelse av 3 personer, 

kortidsleie av maskiner etter behov og rammeavtale beredskap med 2-3 entreprenører. 

Videre så vil en reduksjon av antall landeveier som driftes årlig av kommunen også bidra til 

redusert kostnad på vintervedlikehold.  

Befolkningsøkning og økt belastning på veier i boligfelt vil påføre oss større utgifter til 

infrastruktur i årene fremover. 

 

Byggdrift opplever stort arbeidspress og høye forventninger til kvalitet og leveranse. 

Driftsenheten forvalter og drifter pr i dag ca 52 000 m2. Noe som fordeler seg til ca 7 500 m2 

pr driftsoperatør. Større krav til internkontroll og rapporteringsrutiner samt oppfølging av 

rutiner tar mer og mer av hverdagen til driftspersonellet. Den tradisjonelle vaktmesteren som 

hadde høyt fokus på brukertjenester og løpende vedlikehold blir mer oppspist av digitale 

styringssystem, internkontroll og dokumentasjon. Det løpende verdibevarende vedlikeholdet 

som vaktmester tidligere utførte har gått over i akutte utbedringer samt planlagte 

vedlikeholdsoppgaver. Disse styres av enhetens 2 byggmestere. Denne overgangen oppleves 

nok enda som delvis frustrerende for brukerne av byggene. Da de ikke lengre opplever å ha den 

daglige dialogen med vaktmester. Ordinære brukertjenester oppleves ute ofte som nedprioritert. 

Fremtiden vil kreve høyere kompetanse på miljø, energi og dokumentasjon. Driftsenheten er 

allerede i forkant for å møte denne utviklingen. Da ifm at vi allerede har tatt i bruk digitale fdv-

verktøy og at vi har gjennomført energieffektiviseringsprosjekter. Samt etablert sentralt digitalt 

styrte styringssystemer på våre formålsbygg. Det vil stilles høyere krav til byggdriftere 

fremover og teknologisk utvikling går fort også på bygg som i alle andre fag. Denne 



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

126 

 

utfordringen har et stort fokus i Driftsenheten. Denne utviklingen kommer parallelt med stadig 

nye krav til kvalitet og leveranser. Viser til ny teknisk forskrift (Tek17).  

Selvkost 

Generelt 

Enhetens ansvarsområde er avløp, renovasjon (ROAF) og feiing (Follo Brannvesen IKS).  

 

Bemanning 

En stilling på avløp (drift av ledningsnett) har stått ubesatt store deler av perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 Vakante stillinger Består av:  

31.12.2017 1 Driftsoperatør/medarbeider ledningsnett * 

31.12.2017 0,25 Selvkostområdene (avdelingsingeniør) 

* Det er ansatt en person som vil begynne i midten av januar 2018.  

 

Sykefravær 

Under selvkost er fraværet 9,7% hvorav korttidsfraværet er på 0,7%. Det høye langtidsfraværet 

skyldes i hovedsak avvikling av en stilling tidlig i året. 

 

Det er tilrettelagt for ulike tiltak for å redusere sykefravær som tilrettelegging av arbeidsplass, 

samt sikring av et godt arbeidsmiljø.    

 

Økonomi 

Det er mindreforbruk som følge av 

at budsjettert engasjement innenfor 

feieområdet og renovasjon ikke har 

blitt igangsatt som planlagt. 

Sykelønnsrefusjon gjelder området 

avløp. Avviket skyldes også at 

enhetsleder ikke er blitt belastet 

selvkostområdene som planlagt. 

Dette vil bli rettet opp i 2018. Videre er pensjonskostnadene budsjettert noe for høyt. 

 

Det er mindreforbruk på avløpsområdet (-555). Dette skyldes lavere innkjøp av varer og 

tjenester enn budsjettert. Det er derfor satt av mer til fond enn budsjettert. 

 

Det er mindreinntekter på avløpssektor siden inntekter fra tilknytningsgebyr er budsjettert for 

høyt.  

 

Mål- og resultatstyring 

Det henvises til målstyringsskjema for EKT. 

 

 

Ansvar Enhet 2016 2017 

4110 Avløp 6,5 6,5 

4150 Renovasjon 0,5 0,5 

4160 Feiing 0 0 

Totalt 7 7 

 (I 1000 KR.) Regnskap 2017  Budsjett 2017 Avvik 

Brutto lønn                              5 401 6 084 -683 

Refusjoner               - 189 0 -189 

Netto lønn 5 212 6 084 - 872 

Driftskostnader 20 674 20 278  396 

Driftsinntekter - 39 263 -39 584 321 

Resultat  -13 377 -13 222 -155 
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Aktivitet 

2017 har vært preget av vakanse i stillingen som enhetsleder. Dette har gitt redusert aktivitet 

innenfor disse områdene, selv om det til dels er satt inn ressurser på begge områder.  

 

Sentrale oppgaver i 2017 har vært: 

 

- Planlegging av opprydding i spredte avløp 

- Driftsoptimalisering nytt sentralrenseanlegg 

- Kartlegging av potensielle utfordringer knyttet til flom- og overvann 

- Fornying ledningsnett for å unngå innlekking av fremmedvann 

 

Høsten 2017 har vært preget av ansettelsesprosesser og opplæring. Oppgaver og aktivitet 

innenfor ansvarsområdet vil være økende og vil formaliseres fullt ut når vakante stillinger er på 

plass i løpet av 2018. 

 

Framtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
 

Enheten har ansvar for oppfølging av kommunens forpliktelser i henhold til vannforskriften når 

det gjelder utslipp fra avløpsvann. Den plan som er utarbeidet vil bli fulgt opp i 2018. Arbeidet 

med overvannshåndtering er intensivert og videreføres i 2018.  

 

Enheten skal revidere/etablere følgende planer i 2018:  

- Tiltaksplan for fornyelse av avløpsledninger 

- Utarbeide og vedta normer for avløp og overvann 
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Vedlegg I 
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Vedlegg II 
Økonomisk oversikt – investering 2017  
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Vedlegg III – Planprioriteringer   
Avdeling Plan Behandling Status perioden 2015-2019 

Overordnete planer Kommuneplan (med samfunnsdel og 
arealdel) 

P Videreføres 

 Økonomiplan (med 
handlingsprogram og årsbudsjett) 

P Rulleres hvert år 

    
Sentraladministrasjonen* Krise- og beredskapsplan P Rulleres 2016 
 Arbeidsgiverpolitisk plan P Rulleres fra 2016 

 Plan for kommunikasjon P Ny, oppstart i perioden 

 ROS-analyser P Ny, oppstart i perioden 

 IKT-plan/Informasjons- og 
digitaliseringsstrategi 

A Rulleres fra 2017 

 Arkivplan A Rulleres fra 2018 

 Plan for dokumentsikkerhet A Rulleres fra 2017 

 Plan for informasjonssikkerhet A Rulleres fra 2017 

    
Helse- og omsorg* Pleie- og omsorgsplan 2010-2014 P Rulleres i perioden 
 Handlingsplan for bosetting og 

integrering av flyktninger 2016-2018 
P Rulleres 2017 

 Plan for psykisk helsearbeid 2011-
2014 

P Rulleres i perioden 

 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2012 P Rulleres i perioden 
 Plan for salgs- og skjenkebevilgninger 

2016-2020 
P Rullert 2016 

 Folkehelseplan, med 
oversiktsdokument over folkehelse 

P Ny, oppstart 2017 

 Beredskapsplan for helse- og 
omsorgsavdelingen 

A Oppdatert 2015, rulleres fra 
2016/2017 

 Operativ pleie- og omsorgsplan 2012 A Rulleres i perioden 
 Strategisk kompetanseplan for HOS 

2013-2016 
A Rulleres i perioden 

 Plandokument for IKT-utviklingen 
med tilhørende strategier - HOS 

A Rulleres i perioden 

 Demensplan A Rulleres i perioden 
    
Teknikk og samfunn* Kommunedelplan trafikksikkerhet 

2013-2020 
P Rulleres 2017 

 Klima- og energiplan 2011-2015 P Tiltaksdel rulleres 2017, 

rullering av beskrivende del 

samkjøres med rullering av 

regional plan 

 Hovedplan avløp 2012-2021 P Videreføres 
 Flerbruksplan for kommuneskogen, 

inkludert mål og 
retningslinjedokument 

P Videreføres 

 Boligsosial handlingsplan 2011-2015, 
med delplan Boliger for 
boligmarkedets vanskeligstilte 

P HP rulleres i 2017 
Delplan ny 2016. 

 Hovedplan vei 2014-2017 P Rulleres fra 2018 
 Vedlikeholdsplan bygg P Rulleres 2017 
 Saneringsplan avløp A Årlig 
 Renholdsplan  A Rulleres 2017 
 Skogbruksplan A Årlig 
 Plan for vedlikehold av grøntarealer A Videreføres 



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

131 

 

Avdeling Plan Behandling Status perioden 2015-2019 

 Plan for overvannshåndtering 
- Del 1 – Haugdammen osv – 

Flateby 
- Del 2 – Ytre Enebakk 

A Ny plan,  
Del 1 - 2016 
Del 2 – 2017 

 Beredskapsplan for TES A Oppdateres 2016 
    
Kultur og oppvekst* Skolebruksplan P Rulleres i perioden 
 Kulturplan 2010-2020 P Rulleres i perioden 
 Kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv  
P Rulleres fra 2017 

 Kulturminnevernplan P Ny plan, 2017 
 Barnehageplan P Rulleres i perioden 
 Strategiplan for kulturskolen A Rulleres i perioden 

* I tillegg administrative planer for avdelinger/enheter 

P = politisk behandling, A = administrativ plan 

 

I tillegg prioriteres følgende kommunale områdereguleringer/arealplaner (Avdeling for teknikk 

og samfunn) i perioden: 
- Områderegulering Flateby sentrum (2016) 

- Grøntplan Tangenelva (2017) 

- Sentrumsplan Kirkebygda (2017) 

- Sentrumsplan Ytre Enebakk (2017/2018) 
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Vedlegg IV – Prosjekter  
Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 

Rest tom. 
2017 

RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

111201 
1125 - Lydutstyr i 
herredsstyresalen 

137 003 200 000 -62 997 4 581 67 578 -62 997 
Prosjektet hadde i 2017 noe 
forsinkelser i fremdriften. Det 
gjenstår 63' av midlene 

111301 1125 - Ny programvare 862 353 904 600 -42 247 204 135 246 381 -42 246 
Utvidelser av moduler i bl.a. Visma 
Enterprise og ny hjemmeside.  

111402 
1125 - Utskriftsløsning 
sikker print 

146 121 230 000 -83 879 29 875 113 754 -83 879 Ved 2. tertial gjensto noe supplering. 

1701 1120-Utleieboliger 36 147 511 38 897 822 -2 750 311 23 569 511 26 319 822 -2 750 311 

Kommunen har i 2017 kjøpt syv 
boliger hvorav to 4-roms leiligheter 
og fire 3-roms leiligheter og en 2-
roms hytte som er bruksendret til 
bolig. Her er det i tillegg kjøp noe 
tilleggsareal for mulighet til å sette 
opp en bolig til. Det er kjøpt en 
enebolig med stor tomt og kjøpt noe 
tilleggsareal for å kunne bygge 
tilpassede kommunale utleieboliger 
og mulighet for seniorboliger. 

I følge boligsosial plan er det et 
forventet behov på 15 nye boliger 
per år. Dette skulle dekkes gjennom 
kjøp, tilvisningsavtaler og prosjektet 
leie til eie. Prosjektene med 
tilvisningsavtale og leie til eie er ennå 
ikke realiserte. Dette medfører at det 
antall boliger som det er behov for 
per tid ikke er dekket. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

Kommunen har solgt en 
rekkehusleilighet som vi gi en inntekt 
på  2,5 millioner kroner i 2018. 

451720 
4523 - Ombygging 
Tangenveien 63 (fra 
1701) 

153 979 153 979 0 153 979 153 979 0 

Prosjektet går på ombygging av en 
fritidsbolig til en ordinær enebolig. 

  
Alle prosjektkostnader går fra 1701 
investering kommunale boliger. 

Prosjektet ferdigstilles våren 2018. 

1702 
1123-Oppgradering 
arkivet 

151 688 500 013 -348 326 0 348 326 -348 326 

Prosjektet knytter seg til 
digitalisering av kommunens 
sentralarkiv. Midlene har i all 
hovedsak vært knyttet til 
istandsetting og oppgradering av 
lokaler for bortsetting av papirarkiver 
(hyller, reoler og sikring). Fremtidige 
midler knyttes til oppgradering av 
ePhorte, eventuell overgang fra 
ePhorte til Elements, og eventuell 
etablering av elektronisk depot. Samt 
eventuelt behov for ekstra rom til 
papirarkiv, dvs investering til 
kompaktreoler. 

1801 
1120-Utbygging BY 
20/21 Ytre Enebakk 

1 213 879 950 000 263 879 9 188 0 9 188 

Enebakk kommune har, sammen 
med den andre grunneieren, i 2017 
jobbet med flere interessenter for å 
avklare hvor attraktivt mulige 
investorer anser dette området. Det 
har medført et behov for avklaring av 
hvilken vei Enebakk kommune, som 
den ene grunneieren, ønsker å ta 
videre. Sak for politisk behandling er 
utarbeidet og fremmes for 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

Formannskapet og Kommunestyret i 
løpet av våren 2018. Kostnader 
avventer politisk beslutning. 

2102 
2220 - Forsterket 
skoletilbud nærskoler 

499 662 2 000 000 -1 500 338 0 1 500 338 -1 500 338 Ingen aktivitet i 2017. 

211204 
2130 - Flytting av 
hjulmakerverksted 

202 281 1 104 000 -901 719 0 901 719 -901 719 

Pga. mangel på kapasitet har 
oppgaven ikke vært prioritert. Det 
legges frem politisk sak for videre 
behandling i 2018. Ikke påløpt 
kostnader i 2017. 

211602 
2130 - Nærmiljøtiltak 
(kun budsjett) 

39 540 1 263 000 -1 223 460 31 712 1 255 172 -1 223 460 

Det er blitt arbeidet med løsninger 
for nærmiljøanlegg ved Kirkebygden 
skole, Mjærhallen og StreifINN som 
kan brukes året rundt for 
funksjonsfriske og 
funksjonshemmede. Det er lagt vekt 
på miljøvennlige løsninger. 

211701 
2161 - Inventar og 
utstyr til Kultursalen 

0 1 100 000 -1 100 000 0 1 100 000 -1 100 000 
Det ble i sak PS 18/18 lagt fram 
forsalg til bruk av 
investeringsmidlene. 

211702 
2110 - Meråpent 
bibliotek 

0 650 000 -650 000 0 650 000 -650 000 Ingen framdrift på prosjektet. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

221402 
2232 - Tomt Enebakk 
US 

6 001 996 6 000 000 1 996 0 0 0 Sluttført. 

221404 
2240 - Utebod Flateby 
og Kirkebygda bhg. 

0 150 000 -150 000 0 150 000 -150 000 Ikke påbegynt. 

221601 
2220 - Follo barne- og 
ungdomsskole 

5 640 417 6 967 125 -1 326 708 5 640 417 6 967 125 -1 326 708 Prosjektet er under arbeid. 

225 
2221 - Ny skole Ytre 
Enebakk 

203 565 236 270 232 063 -66 666 827 163 056 229 229 723 056 -66 666 827 

FREMDRIFT 

  
Bygging av ny skole i Ytre Enebakk 
ble vedtatt i Enebakk kommunestyre 
i september 2016 med en 
budsjettramme på 356.222.000 kr. 
Midlertidig skole  ble etablert og 
eksisterende skole ble revet i 2016. I 
2017 har ny skole vært under 
bygging. Bygningsmessige arbeider er 
planlagt ferdigstilt i juni 2018 og skal 
være klar til skolestart høsten 2018. 

  

ØKONOMI 

  
Vedtatt budsjettramme på 356,2 mill 
kr. Prognose per 31.12.2017 er 340 
mill. kr med reserver for uforutsette 
kostnader. Økonomiske tillegg og 
uforutsette kostnader i prosjektet er 
innenfor det som er forventet. 
Prosjektet forventes avsluttet i 
hovedsak i 2018 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

2702 
2221-
Utvidelse/rehabilitering 
YES 

8 202 047 8 225 863 -23 816 176 711 200 527 -23 816 

Påløpt diverse kostnader i 
forbindelse med tilpasninger av rødt 
bygg på Bjerkely. Prosjektet kan 
avsluttes. 

300301 Nytt legesenter 104 500 304 500 -200 000 0 200 000 -200 000 Ingen aktivitet på prosjektet i 2017. 

301102 
3010 - Familiens Hus - 
ombygging 

17 817 496 18 999 958 -1 182 462 412 1 182 874 -1 182 462 Ikke igangsatt. 

301104 
3041-Forprosjekt 
boliger rus/psykiatri 

233 920 1 000 000 -766 080 0 766 080 -766 080 

Forprosjektet er igangsatt. Politisk 
sak legges frem høsten 2018. 

Bevilgningen videreføres. 

301401 
3000 - Arkivløsning for 
sikker sone 

53 359 450 000 -396 641 0 396 641 -396 641 Ingen aktivitet på prosjektet i 2017 

301404 
3000 - 
Velferdsteknologi 

194 122 900 250 -706 128 15 623 721 751 -706 128 

Må ses i sammenheng med – og i 
etterkant av – arbeidet og prosjektet 
som går på Digitale trygghetsalarmer. 

Man vil med dette prosjektet se på 
mulighetene for 
responssenterløsninger, elektroniske 
dørlåser, innfasing av 
velferdsteknologiske applikasjoner 
som f.eks sensorer, 
kamereovervåkning, to-veis 
talekommunikasjon, geo fence 
løsninger. Digitale trygghetsalarmer 
er «grunn-pillaren» som må på plass 
først før applikasjonene kan fases 
inn. Vil gjøres i første omgang 
gjennom en del pilot-testinger på 
begrensede brukergrupper. 
Bevilgningen må videreføres 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

301501 
3053 - Flyktningmodul 
Visma 

74 862 150 000 -75 138 11 299 86 437 -75 138 Elektronisk arkiv er ferdigstilt 

301504 
3063 - Sprinkling av 
Ignagard 

667 359 500 000 167 359 667 359 500 000 167 359 

Det ble tidlig i 2017 bevilget kr. 500 
000 i 2017 til konsulentbistand i fm 
utarbeidelse av nødvendig 
dokumentasjon for anbudsutlysning 
og saksbehandling av de anbud som 
kom inn. Prosjektet har et 
merforbruk i 2017. 

  
Anbudsutlysningen for prosjektet ble 
offentliggjort på Doffin den 
18.10.2017 med frist for innlevering 
av anbud den 15.11.2017. Det kom 
inn 5 tilbud. 

  
Prosjektets økonomiske ramme økes 
med kr. 2 650 000 (inklusive MVA)i 
2018 og inkluderer å dekke inn 
merforbruket i 2017. 

 (PS 11/18). 

Husbanken har gitt tilsagn om 
investeringstilskudd på inntil kr. 1 
654 00. 

301505 
3063 - Nytt 
medisinteknisk utstyr 

102 120 180 000 -77 880 0 77 879 -77 879 Ingen aktivitet på prosjektet i 2017. 

301601 3001 - Hjertestartere 392 207 500 000 -107 794 392 207 500 000 -107 794 
Hjertestartere er innkjøpt; prosjektet 
planlegges ferdigstilt i april 2018. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

301701 
3062 - 6 
rulleringsplasser Kopås 

1 158 205 695 000 463 205 1 158 205 695 000 463 205 

6 rulleriungsplasser etablert 2017. 
Gjenstår fremdeles noe innkjøp. 
Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av 
2018. 

  
Merforbruk som følge av to stk bad 
var totalskadet av fukt. Her ble det 
totalrehabilitering for rør,rl og bygg. 

  
Kostnad dekkes over egen bevilgning 
samt vedlikeholdsfond. 

301703 
3001 - Digitale 
trygghetsalarmer 

0 800 000 -800 000 0 800 000 -800 000 

Arbeidet er igangsatt. Kontrakt 
forventet signert i løpet av våren 
2018.  

Implementeres i løpet av høsten 
2018 

4001 
4200-Reguleringsplan 
Gran N5 

1 182 210 1 250 022 -67 812 88 942 156 754 -67 812 Ingen aktivitet i 2017.  

401401 
4000 - Digitalisering av 
arkiver TES 

400 000 1 800 000 -1 400 000 400 000 1 800 000 -1 400 000 

Digitaliseringen har siden sommeren 
2017 hatt mindre fremdrift enn 
forventet pga sykdom. Det vurderes 
å kutte ned på kontroll av det som 
allerede er digitalt i ePhorte for å 
komme i mål innen utgangen av 
2018. Alle dokumenter i mappene 
sorteres kronologisk, også 
dokumenter etter 2005, for deretter 
å kontrollere om alt er digitalt i 
ePhorte. Det har vært vanskelig å 
effektivisere dette arbeidet da det 
viser seg at det forekommer viktige 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

opplysninger/avklaringer som kun 
ligger i saksmappene. Fraværet i 
2017 tilsvarer ca 4-6 mnd 
produksjon. 

401502 
4000 - Sentralt 
grøntområde - Flateby 
sentrum 

212 281 200 000 12 281 -89 192 0 -89 192 

Prosjektet ble finansiert delvis ved 
tilskudd fra Akershus 
fylkeskommune. Grøntområdet 
inngår i områdereguleringsplanen for 
Flateby sentrum. Totalt var det 
bevilget kr. 200 000 til dette 
prosjektet. Prosjektet kan avsluttes. 

401601 
4000 - Reg.plan 
lekeplass Ødegårdslia 

29 555 400 000 -370 445 0 370 445 -370 445 
Kommunestyret vedtok i møtet av 
27.02.2017 å regulere området til 
lekeplass. 



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

139 

 

Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

401602 
4000 - Helhetlig plan 
Tangenelva 

287 023 300 000 -12 977 243 136 256 113 -12 977 

Teknisk utvalg (TEK) har etterspurt en 
helhetlig grøntplan for Tangenelva 
for å gjøre området til et attraktivt 
grøntområde. Grøntplanen er ikke en 
reguleringsplan, men er en strategisk 
plan med forslag til tiltak og 
arealbruk som vil gjøre Tangenelva 
mer attraktivt som 
nærrekreasjonssted. I forbindelse 
med grøntplanen ble det opprettet 
en fokusgruppe og en hjemmeside 
om Tangenelva. BioFokus har på 
oppdrag fra kommunen kartlagt 
naturverdier/biologisk mangfold 
langs Tangenelva. 

  
Første utkast til plan er utarbeidet. 
Planen skal gjennomgås med mål om 
å bli ferdig høsten 2018. 

401603 
4000 - Sentrumsplan 
Kirkebygda 

660 514 1 000 000 -339 486 624 479 963 965 -339 486 
Omtalt i den ordinære 
årsberetningen under Stabsenheten. 

401604 
4000 - Endring i 
reguleringsplan for 
Sletta 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 Prosjektet er ikke igangsatt. 

401605 
4000 - Sluttarbeid 
reg.plan Flateby 
Sentrum 

1 177 345 250 000 927 345 1 153 008 225 663 927 345 

Det ble bevilget kr. 250 000 til 
sluttbehandling av planen til 
1.gangsbehandling. Overskridelsen 
skal dekkes inn av midler avsatt til 
planen i 2018. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

401606 
4000 - Bygging av G/S-
vei i Gran N2 

72 698 1 000 000 -927 302 72 698 1 000 000 -927 302 

Arbeidene med gang- og sykkelvei 
mellom krysset ved Braathen 
Landskap og Gneisveien ble påstartet 
for flere år tilbake. 

  
Det er nå inngått avtale med Knut 
Enger / Lars Bjertnæs om 
ferdigstillelse av de gjenstående 
arbeider - uten kostnad for Enebakk 
kommune. 

  
Arbeidene skal være ferdigstilt våren 
2018. 

401701 
4000 - Sentrumsplan 
Ytre Enebakk 

16 686 1 000 000 -983 314 16 686 1 000 000 -983 314 
Omtalt i den ordinære 
årsberetningen under Stabsenheten 

401702 
4000 - Ballbinge 
Hauglia 

39 832 597 000 -557 168 39 832 597 000 -557 168 

Det ble oppdaget i 
byggesaksbehandlingen kryssende 
hovedvann- og avløpsledninger. Det 
ses på ny plassering av ballbingen i 
samarbeid med FAU. 

  

Forventet byggestart mars/april. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

401703 4000 - Leie før eie 210 944 100 000 110 944 210 944 100 000 110 944 

Økonomiske forhold: Det var satt av 
100 000kr til et forprosjekt som nå 
har et merforbruk ved årsskifte på kr 
110 000. Dette søkes inndekket 
gjennom en sak med forslag om 
bevilgning til hovedprosjektet i 2018. 
Det ble fremmet en sak om 
bevilgning til hovedprosjektet i 2017, 
men denne ble sendt tilbake, da KST 
først ønsket å finansiere prosjektet 
når bindende tilbud på bygging var 
mottatt. 

403 
4100-
Trafikksikkerhetstiltak 

5 575 780 7 101 117 -1 525 337 715 425 2 240 761 -1 525 336 

Ikke alle midlene ble brukt i 2017 
fordi stillingen som samferdsel-
ingeniør sto ubesatt i lang tid. Derfor 
ble det ikke satt i gang så mange 
tiltak som det var bevilget midler til. 

411404 
4100 - Dam m/gangro 
Tangenelva 
(Steinkistedammen) 

4 209 576 4 240 000 -30 424 62 836 93 260 -30 424 

Prosjektet avsluttes. Sluttrapport og 
sluttregnskap er vedtatt av 
kommunestyret 

. 

411415 
4100 - Stabilisering av 
skråning ved 
Øyerenveien 

12 613 051 12 700 000 -86 949 7 454 531 7 541 480 -86 949 

Det er foretatt en massiv stabilisering 
av skråningen langs Øyerenveien og 
forsterket den slik at den kan tåle økt 
trafikk. Videre har det blitt bygd opp 
en støttemur mot bekken med gjerde 
på toppen slik at ingen skal ramle 
ned i bekken. 

  
Overskytende beløp medgår til 
tilsåing og rensk våren 2018. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411504 
4100 - 
Bjerklundsbakken gang-
/sykkelvei 

1 039 304 7 900 000 -6 860 696 439 503 7 300 199 -6 860 696 

Ferdig byggeplan er mottatt. 
Igangsetting av bygging avventer 
underskrift på utbyggingsavtale for 
Høgåsen og ledig 
prosjektlederkapasitet. 

411603 
4100 - Dam ved Vestby 
bru 

0 500 000 -500 000 0 500 000 -500 000 

Prosjektet er ikke igangsatt grunnet 
manglende kapasitet innenfor 
prosjektledelse. 

Regulering av Våg kan ha betydning 
for eventuelle oversvømmelser på 
fylkesveien. For eksempel i 
Råkendalen og ved Gaupeveien. Aktiv 
regulering av Våg ved Vestby bro kan 
forebygge /eventuelt hindre 
fremtidige oversvømmelse på 
veistrekningen. I første omgang 
arbeider Drift med å utbedre 
nåværende regulerings-planker i 
demning som er gammel slik at 
dambrudd ikke oppstår. 

411605 
4100 - Gang-/sykkelvei 
Pikengbekken 

495 397 1 500 000 -1 004 603 0 1 004 603 -1 004 603 

Manglende kapasitet på 
prosjektstyring og avventing av 
geologiske undersøkelser i området 
før valg av løsning. 

  
Tiltaket ventes gjennomført våren 
2018. 

411613 4100 - Gangsti Bjerkely 732 813 1 760 000 -1 027 187 732 813 1 760 000 -1 027 187 

Gangsti med grusdekke og belysning 
er etablert ifm midlertidig skole på 
Bjerkely. Det foreligger søknad og 
godkjenning om midlertid tiltak. 
Gangstien søkes som permanent 
tiltak. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411701 4100 - Overvannstiltak 1 428 958 1 374 198 54 760 1 428 958 1 374 198 54 760 

Haugdammen-vassdraget er 
lokalisert i utkanten av bebyggelsen i 
Flateby og strekker seg fra området 
Kjensli ved Hauglia skole, gjennom 
Haugdammen og ned til Øyeren. Det 
ble utarbeidet en tilstandsvurdering 
og fremmet forslag til 
utbedringstiltak for Haugdammen-
vassdraget fra området Kjensli til 
Fiolveien. Hensikten med tiltakene er 
å oppnå en god og sikker vannføring, 
etablere flomveier og sikre 
vassdraget overfor personell, 
kjøretøy, konstruksjoner og privat 
eiendom. Samtidig er det et ønske 
om å få opp forslag til en 
forskjønnelse av vassdraget som en 
inspirasjon til å i større grad benytte 
området til rekreasjon. 

  
Tiltakene ble delt inn i kortsiktige og 
langsiktige tiltak. Følgende tiltak er 
gjennomført: 

  
• Fjerning av søppel i bekken og 
skråninger 

  
• Fjerning av vegetasjon i og ved 
siden av bekken 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

• Fjernet trær, steiner og røtter som 
sperrer for vannet og samler opp 
kvist og søppel 

  
• Plastning på ett strekk og i 
tilknytning til noen av kulvertene. 

  
• Renske opp masser i og foran 
kulverter 

  
I HP 2018-2021 ligger det nye midler 
til prosjektet, totalt 8 mill. kroner. 

411702 
4100 - Forprosjekt kryss 
Sulerudveien 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 Ingen aktivitet i 2017.  

421201 
4200 - Grunnlagskart 
Ortofoto Follo 

168 098 768 000 -599 902 0 599 902 -599 902 

Det er utført skråfotografering av 
hele Enebakk med delvis leveranse i 
2017. Prosjektet er ikke fullført og 
overlevert 100 % i 2017. Faktura for 
arbeidet kommer først i 2018. 

421302 
4523 - Salg av Kjensli 
boligområde 

151 152 0 151 152 10 797 0 10 797 

Det er inngått bindende avtale om 
salg av området Kjensli på Flateby. 

  
Prosjektets siste fase består i å se til 
gjennomføringen av reguleringsplan 
og utbyggingsavtale, samt sørge for å 
få innbetalt alle summer som kjøper 
etter avtalen skal dekke. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

Kostnadene i prosjektet kommer til 
fradrag ved innbetaling av siste del av 
kjøpesummen.  

421601 4523 - Salg av Gran N6 3 708 0 3 708 3 708 0 3 708 

Kommunen har inngått en 
intensjonsavtale med EIAS Eiendom 
om kjøp av eiendommen. 

  
Eiendommen er regulert, men det er 
fremmet en klage for den delen av 
området som omfattes av boliger i 
dag. 

  
Planavdelingen anser likevel planen 
som gjeldende for den resterende 
delen, og EIAS har sagt at de da 
ønsker å gjennomføre kjøpet av 
eiendommen. 

  
I starten av 2018 er fradeling 
nabovarslet slik at fradeling, og 
gjennomføring av salget kan finne 
sted. 

421701 4200 - Kartforbedring 0 400 000 -400 000 0 400 000 -400 000 

Det ble utført kartforbedring i 
samarbeid med Statens vegvesen i 
2017. Arbeidet med kartforbedring 
videreføres i 2018. 

431201 
4300 - Brannstasjon 
Ytre Enebakk 

39 020 716 45 500 000 -6 479 284 8 313 530 14 792 813 -6 479 283 

Sluttrapport med tilhørende 
sluttregnskap er vedtatt av 
Kommunestyret - jfr. Saksprotokoll 
for Kommunestyret - 30.10.2017. 
Prosjektet avsluttes. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

441203 
4411 - Parkeringsplass 
Haukås 

2 711 401 310 -398 599 0 400 000 -400 000 
Utføres 2018 eller 2019 avh. av hvem 
som skal bygge atkomstvei. 

441302 4411 - Haugdammen 807 417 7 200 000 -6 392 583 40 796 6 530 166 -6 489 370 
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
for ny prosjektering er i gang. Start av 
anbudskonkurranse våren 2018. 

441401 4411 - Gangbro Igna 660 930 633 901 27 029 27 029 0 27 029 

Klar. Ferdig bygget. Tilknytningen på 
Ekebergsiden er fullført. I forkant av 
våronna kontaktes den som drifter 
jordet for å unngå at stien pløyes 
opp.  

441601 4410 - Digitalisering 0 250 000 -250 000 0 250 000 -250 000 

Digitalisering av landbruksarkivet er 
tidligere gjort ved ledig tid av 
saksbehandlere på landbruk. Plan for 
videre fremdrift legges våren 2018. 

441701 
4411 - Toaletter 
badeplasser 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 Utføres 2018. 

441703 
4411 - HC-rampe 
Vikstranda 

155 186 155 186 0 155 186 155 186 0 Påbegynt 2017-fullføres 2018. 

451205 
4520 - Oppgradering 
fasader kommunale 
bygg 

1 659 230 1 659 230 0 822 767 822 767 0 
Omfatter etterisolering og ny 
kledning, samt nye vinduer på Mjær 
ungdomsskole. Kan avsluttes. 

451301 
4520 - EPC - 
Energibesparende tiltak 
- kommunale anlegg 

48 741 943 49 288 113 -546 170 3 378 606 3 924 615 -546 009 
Prosjektet er avsluttet. Gjenstår 
sluttrapport. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

451409 4523 - Oterveien 5 9 813 0 9 813 0 0 0 

Oterveien 5 er en av flere store 
tomter som Enebakk kommune eier. 
Det er anmodet om midler for 
omregulering av denne tomten, for å 
bygge små boenheter. 

  
Prosjektet er satt på hold da andre 
regulerings prosesser må prioriteres. 

451410 
4523 - Næringstomt 
NY2 Enebakk 

161 906 0 161 906 98 539 0 98 539 

Enebakk kommune eier et område 
regulert til næringsformål på Gran 
benevnt som Gran NY2. Området vil 
gi ca. 50 mål næringsareale. 

  
To av grunneierne i området 
vurderer kjøp, og det er derfor i 2017 
innhentet en takst på området. 
Taksten tilsier en verdi slik området 
ligger i dag på kr. 9.300.000-. 

  
Utfordringen er at området pr. tiden 
ikke har infrastruktur inn i området, 
samt at det er mye fjell som må 
utvinnes. Taksten tilsier samtidig en 
verdi på ferdig opparbeidet 
næringsområdet på kr. 42.400.000,- 

. 

Det var derfor viktig å få beregnet 
hvor mye fjell som må fjernes for å få 
opparbeidet ferdig næringsareale, og 
det ble engasjert et firma for å måle 
inn mengder. Det er ca. 700.000 m3 
fast fjell som må utvinnes. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

  
Det er videre igangsatt arbeide for å 
få prosjektert infrastruktur, slik at 
den kan kostnadsberegnes. Disse 
arbeidene er anslått å koste kr. 
350.000,-. Total kostnads belastning 
for prosjektet ved års slutt 2018 er 
derfor forventet å være kr. 600.000,- 

Det har, etter avklaring med 
formannskapet, vært konkrete 
samtaler med en nasjonal aktør med 
tanke på å etablere masseuttak. 
Disse samtalene er nå avsluttet, uten 
av det blir videre samarbeid. 

451501 
4523 - Planlagt salg av 
Solli 

832 820 832 821 -1 1 832 1 832 0 

Prosjektet er avsluttet. Beløpet for 
2017 gjelder gebyr for utstedt 
ferdigattest for tiltak på 
eiendommen i 2016. 

451502 
4520 - Familiens Hus 
påkostning 

54 542 1 000 000 -945 458 0 945 458 -945 458 Her gjenstår arbeid. 

451504 
4510 - Asfaltering P-
arealer 

3 336 582 3 401 799 -65 217 2 020 664 2 085 881 -65 217 

Asfaltering av p-arealer fortsatt 
under arbeid. 

  

Følgende ble gjennomført i 2017 

  
- Oppgradering av P-areal Vik 
Badeplass 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

- Oppgradering av driftsarealer på 
Heier Driftsstasjon 

451603 
4520 - Radonmåling 
utleieleiligheter 

0 150 000 -150 000 0 150 000 -150 000 Her gjenstår arbeid. 

451605 4520 - Beredskapstiltak 695 309 1 250 000 -554 691 167 103 721 794 -554 691 
Arbeid påbegynt. Her skal flere tiltak 
utføres i 2018. 

451606 
4520 - Etablere ny 
boenhet forprosjekt 

0 100 000 -100 000 0 100 000 -100 000 Ikke påbegynt. 

451609 4520 - Solskjerming 333 948 333 948 0 144 248 144 248 0 
Prosjektet er ferdigstilt og kan 
avsluttes. 

451614 
4520 - Nytt tak 
midtbygget gml. 
Kirkebygden skole 

768 282 537 798 230 484 230 484 0 230 484 
Sluttført. Merforbruk inndekkes av 
fond. 

451701 
4523 - 93/133 - 
Rustadtun (Ekornveien 
52) 

320 893 320 894 -1 58 022 58 022 -1 Prosjektet er ferdigstilt. 

451702 
4520 - Oppgradering 
elektrisk anlegg 
Kirkebygden bhg. 

0 150 000 -150 000 0 150 000 -150 000 Tiltaket er ikke påbegynt. 

451703 
4520 - Skolekjøkken 
EUS 

1 042 813 1 042 813 0 1 042 813 1 042 813 0 
Nytt skolekjøkken,vaskerom og 
kantine montert 2017. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

  

Alle gulv og vegger nye 2017. 

  
Noe supplering av innventar/utstyr 
må påregnes. 

 I tillegg til planlagt kom utbedring av 
feil i avløpsnett som måte,samt 
tømming av krypkjeller for avfall. 

  

Ny dampsperre lagt i grunn. 

451704 
4510 - Oppgradering 
veilysanlegg 

2 888 945 2 000 000 888 945 2 888 945 2 000 000 888 945 

Det var økonomisk og arbeidsmessig 
lønnsomt å gjennomføre prosjektet i 
en etappe. Merforbruket dekkes inn 
av bevilgning i 2018. 

451705 
4520 - Rehabilitering 
Doktorbolig (Solgården) 

812 910 400 000 412 910 812 910 400 000 412 910 

Nye vinduer og oppgadert fasade 
2017. 

  
Merforbruk som følge av følge av 
sprekker og løse blokker i 
murveggene. 

  
Merforbruk inndekkes av 
vedlikeholdsfond. 

451706 
4520 - Nytt 
ventilasjonsanlegg 

753 117 753 117 0 753 117 753 117 0 
Arbeid pågår. Gjenstår godkjenning 
av brannstrategi. 

451707 4510 - Stubbveien 253 882 700 000 -446 118 253 882 700 000 -446 118 

Oppgradering Stubbveien er delvis 
gjennomført. Avventer vurdering av 
overvannstiltak av EKT før 
ferdigstillelse i 2018. 
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Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

451708 
4520 - Støtmatter 
lekeapparater bhg. 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 Arbeid vil bli utført våren 2018. 

451709 4520 - Ny driftsbil 157 000 200 000 -43 000 157 000 200 000 -43 000 
Innkjøp utført. Restmidler skal brukes 
til omreg. 

451710 
4520 - Rehabilitering 
bad og kjøkken 
utleieboliger 

1 043 209 1 025 000 18 209 1 043 209 1 025 000 18 209 

Mange bad og kjøkken er rehabilitert 
2017. 

 Ligger  bevilgning i HP 2018-2021 
som vil dekke merforbruket 

Fortsatt en del igjen. 

451711 4520 - Julebelysning -111 200 000 -200 111 -111 200 000 -200 111 
Arbeid vil bli gjenopptatt høsten 
2018. 

451712 
4523 - Forprosj. utb. 
omsorgsboliger og 
sykehjem 

0 1 500 000 -1 500 000 0 1 500 000 -1 500 000 
Arbeidet er igangsatt. Legges fram 
politisksak i løpet av høsten 2018. 

451713 
4523 - Forprosjekt 
Haukås utbygging 

120 581 300 000 -179 419 120 581 300 000 -179 419 

Enebakk kommune eier et område 
regulert til boligtomter innerst i 
Ekebergdalen i Kirkebygda. Området 
er regulert til 10 tomter. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

Det er tidligere utarbeidet et 
kostnadsoverslag internt i 
kommunen. Dette ønsket 
administrasjonen å få 
kvalitetssjekket. Det er derfor først 
foretatt en kontroll av 
forutsetningene i kommunens 
opprinnelige overslag, ved at det er 
foretatt grunnboringer. Dernest er 
det bestilt et eksternt 
kostnadsoverslag. 

  
Basert på oppdatert informasjon om 
kostnadene til å få etablert 
infrastruktur, ble området lagt ut for 
salg høsten 2017. Det kom ingen bud. 

  

  
Etter avklaring med formannskapet 
er det derfor gjort sonderinger med 
en entreprenør om å selge seks 
tomter for kr. 10.000,- mot at han 
samtidig påtar seg forpliktelsen til å 
fullt ut etablere kommunal 
infrastruktur - uten kostnad for 
kommunen. 

  
Det er kommet til en overenskomst, 
og det er derfor fremmet en politisk 
sak for å få avklart om 
administrasjonen får fullmakt til å 
inngå en avtale som nevnt. 



13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 - 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 : Årsrapport med Arsberetning 2017 - Enebakk kommune

 

 

 

153 

 

Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
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451714 
4520 - Kartlegging 
drensanslegg bygg 

0 150 000 -150 000 0 150 000 -150 000 
Arbeid vil bli utført vår/sommer 
2018. 

451716 
4520 - Nytt aggregat 
barnevernsbrakke 

200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 Ferdigstilt. Kan avsluttes. 

451719 
4523 - Kjøp av BK 17 
Støttumåsen 

4 726 910 4 500 000 226 910 4 726 910 4 500 000 226 910 

Kommunestyret bestemte i 2017 å gå 
til innkjøp av området Støttumåsen i 
Kirkebygda. 

 Avtale ble inngått etter 
forhandlinger, hvor kjøpesummen 
ble noe redusert mot at selger fikk 
avvirke skogen. 

 Avtalen medførte også kostnad til 
oppmåling og fradeling. 

Merforbruket på saken skyldes tre 
kostnadsposter: 

  
Dokumentavgift og tinglysingsgebyr 
kr. 113.025,- 

  

Oppmålingsgebyr                             

 kr. 27.100,- 

 

Fradelingsgebyr                               

kr. 86.785,- 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

Det er i HP 2018-2021 bevilget 
ytterliger 1,5 mill. kroner til 
prosjektet. Dette vil dekke 
merforbruket. 

4807 
4100-Oppgradering 
Tangenveien 

4 704 677 17 590 688 -12 886 011 3 464 690 16 350 701 -12 886 011 

Arbeidet med oppgradering av 
Tangenveien ble påbegynt høsten 
2017 og ventes ferdig høsten 2018. 

  
Entreprenøren arbeider seg oppover 
Tangenveien med VA-grøft. 
Norgesnett og Telenor v/ Eltel 
Networks er i gang med omlegging av 
eksisterende kabler. 

  
Det er mottatt flere 
endringsmeldinger med krav om 
fristforlengelse, totalt 28 dager. Det 
er foreløpig kun godtatt 1 dag 
fristforlengelse. Prosjektet er ellers i 
henhold til fremdriftsplan. 

  
Prosjektet får 1 million i tilskudd 
gjennom Aksjon Skolevei i 2018 og er 
innstilt til å få ytterligere 1 million i 
Aksjon Skoleveimidler i 2019 ifølge 
brev fra SVV på vegne av Akershus 
fylkeskommune. 

4901 
4523- Reguleringsplan 
Gran NY2 

2 468 095 1 919 993 548 102 1 296 875 800 000 496 875 

Reguleringsplanen for Gran NY2 er 
ferdig. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

I forbindelse med ferdigstillelsen av 
GS bort til Gneisveien er det inngått 
en avtale som har medført 
tilbakebetaling av en større sum, kr. 
500.000,-. Dette dekkes ved bruk av 
fond.  

502 4520- Brannsikkerhet 14 223 616 14 443 924 -220 309 1 247 465 1 467 773 -220 308 Her pågår arbeid. Kun budsjettpost. 

6300 
3001- Nye boliger PU, 
prosjektering 

3 803 219 33 310 395 -29 507 176 331 875 29 839 051 -29 507 176 

Framdrift: 

  
Det er anskaffet en komplett 
prosjekteringsgruppe. Det ble inngått 
avtale med Multiconsult AS den 
08.01.2018. Multiconsult AS 
samarbeider med LINK Arkitektur AS 
som forpliktet part. Rådgivergruppen 
skal utarbeide konkurransegrunnlag 
for utførelse og følge opp prosjektet 
gjennom utførelsesfasen. Avtalen 
med prosjekteringsgruppen er basert 
på NS8402 etter medgått tid. Det er 
avtalt et honorarbudsjett. 

  

  

Økonomiske forhold: 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

I henhold til kostnadskalkyle 
utarbeidet av de prosjekterende er 
prosjektkostnadene i tråd med 
bevilget budsjettramme. Det er 
derfor ingen grunn til på det 
nåværende tidspunkt å gjøre tiltak 
for å justere enten prosjektomfanget 
eller budsjettrammen. Etter 
anbudskonkurranse og valg av 
entreprenør må økonomien i 
prosjektet avstemmes på nytt. Det 
skal søkes om tilskudd fra 
Husbanken. 

Endringer i prosjektet: 

  
Det har vært gjennomført 
utredninger tidligere. Prosjektet har 
vært lyst ut for anskaffelse en gang 
før og konkurransen ble avlyst. Det er 
brukt ca. 3,6 millioner kroner av 
budsjettet. 

  
Ved å anskaffe en komplett 
rådgivergruppe kan man lage en god 
beskrivelse og innarbeide brukerens 
ønsker og krav på en tilfredsstillende 
måte. Dette vil gi oppdragsgiver 
forutsigbarhet og god kontroll. Trolig 
vil dette resultere i et godt prosjekt. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

6401 
4100- 
Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia 

15 515 664 13 544 322 1 971 342 0 0 0 
Tiltaket er gjennomført, 
sluttregnskap avventes. 

6403 
4411- Delplan 
Friluftsliv,nærmiljø, 
idrett 

380 403 1 498 709 -1 118 306 0 1 118 306 -1 118 306 Arbeid med planen pågår. 

411506 
4110 - Nye 
avløpsanlegg for å 
ivareta utbygging 

2 053 978 1 946 669 107 309 2 053 978 1 946 669 107 309 

Det har blitt lagt til rette for mottak 
av avløpsvann fra BY 20/21 øst for 
feltet (mot Gjeversrudveien). Tiltaket 
er utført i samarbeid med 
Kirkebygden og Ytre Enebakk 
vannverk. 

Det ligger nye midler til prosjektet i 
HP 2018-2021. 

411614 
4100 - Breddeutvidelse 
Kjensliveien 

4 360 940 3 060 956 1 299 984 1 299 984 0 1 299 984 

Kjensliveien er utbedret fra krysset 
mot Ødegårdsveien frem til 
gangveien ved skolen. Resultatet er 
en bredere vei for kjørende med 
adskilt gang-/sykkelsti. Det er oppført 
en støttemur langs gang- og 
sykkelveien mot barnehagen. 
Innenfor gjerdet til barnehagen er 
det lagt ferdigplen. Vei, gang- og 
sykkelsti er asfaltert. 

  
Prosjektet er fullført, sluttregnskap 
avventes. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411303 
4110 - Fornying 
ledningsnett 

26 884 190 26 378 084 506 106 5 815 773 5 309 667 506 106 

Det er lagt ned nye spillvann- og 
overvannsledninger i Kjensliveien for 
å øke bortledningskapasiteten fra 
området, spesielt for å ivareta den 
fremtidige utbyggingen av Høgåsen-
området. Det er også utført arbeider 
på avløpsnettet i Ekornveien og 
Rådyrveien. 

  
Det ble utført tiltak på 
pumpestasjonene Tangen 1, 2 og 3 . 

I HP 2018-2021 ligger det ytterligere 
med midler til prosjektet, totalt  28 
mill. kroner i perioden. I 2018 vil 10 
mill. i budsjettmidler tilføres 
prosjektet og dekke merforbruket i 
2017. 

411307 
4110 - Off. avløpsnett 
Østbyveien 

10 344 368 6 200 000 4 144 368 -49 981 0 -49 981 

Prosjektet ble i hovedsak sluttført i 
2017. Aktuelle beboere er nå 
tilkoblet offentlig avløpsnett med 
tilhørende reduksjon av utslipp til 
lokal bekk. 

  
Fremføring av vann- og avløpsnett i 
Østbykroken er et av tre prosjekter 
som ble håndtert sammen. De to 
andre var breddeutvidelse 
Kjensliveien og omlegging avløpsnett 
Kjensliveien. Det ble i 2017 foretatt 
en opprydning av kostnadspostene til 
de riktige prosjektene; derfor er det 
samlet sett mindreforbruk på 
prosjektet i 2017, men totaltsett er 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

det et merforbruk. Det arbeides med 
sluttregnskap for prosjektet med 
forslag til tilleggsbevilgning. 

411308 
4110 - Utvidelse 
Flateby renseanlegg 

3 388 236 28 870 299 -25 482 063 26 987 25 509 051 -25 482 064 

Flateby renseanlegg har en kapasitet 
på 4 000 pe. Dette er for lavt for å 
ivareta de utbyggingsplanene som 
foreligger på Flateby. Tidsforbruk fra 
oppstart detaljprosjektering til 
driftsklart anlegg er anslått til ca 2 år. 
Per i dag er tiltaket prosjektert og det 
er gjort en kostnadsberegning på 
bakgrunn av prosjekteringen. 
Beregningen tilsier at prosjektet er 
innenfor bevilget beløp. 

  
Prosjektet er foreløpig satt på vent 
siden utbyggingen er forsinket i 
forhold til opprinnelige planer. Det er 
utført tiltak for å redusere mengde 
fremmedvann til anlegget. Dette 
medfører at anleggets kapasitet per 
dags dato er tilstrekkelig. 

411102 
4100- Tiltak hovedplan 
vei (13/569) 

14 251 270 32 138 426 -17 887 156 70 980 17 958 136 -17 887 157 

Mange prosjekter ble ikke satt i gang 
på grunn av manglende kapasitet til 
prosjektstyring og ivaretakelse av 
byggherreansvaret for tiltak. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411606 
4100 - Øyerenveien (HP 
vei) 

300 273 300 273 0 27 198 27 198 0 
Prosjektet er avsluttet. Beløpet for 
2017 er feilføringer som er flyttet. 

411607 
4100 - Brevigsveien (HP 
vei) 

4 803 467 7 502 739 -2 699 272 300 728 3 000 000 -2 699 272 

Del 2 av prosjektet kom ikke i gang 
på høsten på grunn av manglende 
dokumentasjonsunderlag fra 
konsulentfirmaet Sweco AS. 

  

Anlegget settes i gang februar 2018. 

411608 
4100 - Hammerenveien 
(HP vei) 

89 268 89 268 0 0 0 0 
Grøfterensk gjenstår på deler av 
veien. 

411609 
4100 - Sulerudveien (HP 
vei) 

647 230 647 229 1 340 195 340 195 0 

Oppgradering av veien er prosjektert 
og arbeidet er påbegynt i form av 
siktlinjerydding og grøfterensk for å 
sikre fremkommelighet på 2/3 av 
strekningen. Det er utført 
bærelagsforsterkning av ca 300 m 
med duk, nett og pukk. 

411610 
4100 - Vengsveien (HP 
vei) 

878 653 1 021 388 -142 735 857 265 1 000 000 -142 735 

Vengsveien mangler refleksmerking 
av veien. Det var ikke mulig å gjøre 
det høsten 2017 på grunn av tele i 
bakken. 

411703 
4100 - Skåkaveien (HP-
vei) 

0 2 000 000 -2 000 000 0 2 000 000 -2 000 000 Ingen aktivitet i 2017.  

411705 
4100 - Pettersrudveien 
(HP vei) 

309 536 309 536 0 309 536 309 536 0 
Grøfting langs Pettersrudveien ble 
igangsatt høsten 2017 og fullføres 
våren 2018. 

411706 
4110 - Kjølstadveien 
(HP vei) 

108 101 108 101 0 108 101 108 101 0 Prosjektet er påbegynt. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

451608 
4510 - Klokkerudåsen 
vei/gangvei (HP vei) 

760 495 760 495 0 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017, prosjektet kan 
avsluttes. 

451607 
4510 - Sulerudveien (HP 
vei) 

18 456 18 456 0 18 456 18 456 0 
Tiltaket samles i prosjekt 411609. 
Kostnaden for 2017 er overflyttet hit. 

451721 
4523 - Gjøstigen 12 (fra 
451799) 

0 0 0 0 0 0 
Boligen ble solgt i stedet for å 
bekoste en kostbar oppussing. 
Salgssum kr. 2 577 901. 

451722 
4523 - Kopås, bolig 4 
(fra 451799) 

0 250 000 -250 000 0 250 000 -250 000 Under arbeid 

451723 
4523 - Kopås, leilighet 5 
(fra 451799) 

0 250 000 -250 000 0 250 000 -250 000 Under arbeid 

451724 
4523 - Krona 10 G (fra 
451799) 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 Under arbeid 

451799 

4523 - Kommunale 
gjennomgangsboliger 
oppgradering (kun 
budsjett) 

0 575 000 -575 000 0 575 000 -575 000 Ikke påbegynt. 

451610 
4520 - Nylendeveien 12 
(budsjett 455) 

1 495 866 1 495 866 -1 87 089 87 089 0 Ferdigstilt. 

451718 
4520 - Rehabillitering 
bibliotek (fra 455) 

859 338 859 338 0 859 338 859 338 0 

Biblotek oppgradert i sin helhet 
innvendig. 

  
Merforbruk som følge av skader på 
bygget som ble oppdaget underveis. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

  
Elektrisk anlegg som ble vurdert ikke 
tilfredsstillene og ble byttet i sin 
helhet. 

  
I tillegg en rehabilitering av 
bunnledning. 

  
Kostnad dekkes fra rammebevilgning 
til oppgradering på prosjekt 455. 

455 
4520- Utbedringer og 
oppgraderinger - kun 
budsjett 

3 940 175 3 983 872 -43 697 0 43 697 -43 697 Kun budsjettpost. 

411407 
4110 - Oppgradering 
pumpestasjoner 

2 860 441 2 524 187 336 254 1 320 684 984 430 336 254 

Beløpet gjelder oppgradering av 
Tangen 1, 2 og 3 pumpestasjoner. I 
HP 2018-2021 er det bevilget 1 mill. 
kroner til prosjektet i 2018. Dette vil 
dekke merforbruket i 2017. 

411602 
4100 - Småttabekken, 
overvannstiltak 

1 545 104 812 230 732 874 1 138 894 406 019 732 875 
Se samlet rapportering under 
411704. 

411505 
4110 - Overvannstiltak - 
avløpsrelatert 

43 602 87 068 -43 466 0 43 466 -43 466 
Bevilgningen er håndtert som en 
budsjettpost; midlene er flyttet til 
411602 og 411704. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

501503 
5000 - Gravplass 
Flateby 

500 000 1 000 000 -500 000 0 500 000 -500 000 
Prosjektet står i påvente av godkjent 
områdereguleringsplan for Flateby 
sentrum. 

501701 
5000 - Asfaltering P-
plass Mari kirke 

0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 

Prosjektet er vedtatt utsatt til Ytre 
Enebakk skole er ferdig og de 
midlertidige brakkene er fjernet. 
Parkeringsplassen vil bli benyttet og 
kan skades under fjerning av 
brakkene. 

         

Sentralrenseanlegg 
       

    RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411207 
4110 - 
Sentralrenseanlegg 

67 165 406 67 910 506 -745 100 56 760 801 859 -745 099 
Beløpet gjelder oppmåling av areal 
og juridisk bistand. Investeringene i 
sentralrenseanlegget er avsluttet. 

411301 
4110 - 
Detaljprosjektering 
avløpsløsning YE 

1 408 146 1 408 146 0 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017. Avventer 
sluttregnskap. 

411304 4110 - Krona-Barbøl 1 850 593 1 850 594 0 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017. Avventer 
sluttregnskap. 

411401 
4110 - Holt - 
Tømmerbråten 

2 146 773 2 146 772 1 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017. Avventer 
sluttregnskap. 

411402 4110 - Krokeng-Krona 4 352 057 4 352 057 0 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017. Avventer 
sluttregnskap. 

411403 
4110 - Tømmerbråten-
Kopås 

19 515 553 19 515 553 0 0 0 0 
Ingen aktivitet i 2017. Avventer 
sluttregnskap. 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

411411 
4110 - Utløpsledning 
landdel SRA E2 

4 544 168 4 503 000 41 168 41 168 0 41 168 
Kostnadene gjelder etablering av ny 
ventil i kum. 

411412 
4110 - Utløpsledning 
sjødel SRA E4 

15 150 918 15 064 552 86 366 86 366 0 86 366 

Beløpet gjelder hovedsakelig 
detaljprosjektering av 
overføringsledning utført i 2016, men 
fakturert i 2017. 

411413 4110 - Nye PST T1PST 5 061 452 4 792 652 268 800 268 800 0 268 800 

Preståa pumpestasjon hadde fått 
installert for små pumper, og det 
resulterte i at det ble kraftige 
vibrasjoner i stasjonen. To av 
pumpene og noe røropplegg måtte 
skiftes. 

411414 
4110 - Renovering PST 
T2REN 

3 014 105 4 334 789 -1 320 684 -1 320 684 0 -1 320 684 

Dette beløpet er tidligere feilført og 
ble i 2017 flyttet til riktig prosjekt 
som her 411407. Kostnaden gjelder 
Bjerke, Svenskerud og Bekkelaget 
pumpestasjoner. 

411501 
4110 - E5.1 Mjær - Ytre 
RA 

7 456 754 7 456 754 0 0 0 0 Ingen aktivitet i 2017. 

411604 
4100 - 
Utjevningsbasseng YE 
RA 

2 767 835 2 505 842 261 993 261 992 0 261 992 

Kostnadene gjelder de siste 
arbeidene som er gjort for å kunne 
bruke Ytre Enebakk RA til 
fordrøyningsbasseng dersom en av 
pumpestasjonene på vei til 
hovedrenseanlegget får driftsstans. 

4706 
4110- Avløpsløsning 
Ytre Enebakk 

22 104 594 21 658 783 445 811 445 811 0 445 811 

Deler av beløpet gjelder forberedelse 
til berammet rettsak med Eik 
Entreprenør. Videre omfatter 
kostnadene byggherrerådgivning i 
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Prosjekt   RSK tom. 2017 BEV tom. 2017 
Rest tom. 

2017 
RSK 2017 BUD 2017 Avvik 2017 Kommentar/tiltak 

forbindelse med driftsproblematikk 
ved anlegget. 

 
Sum 156 538 354 157 500 000 -961 645 -159 787 801 859 -961 646 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 14/18 Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00081-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 i sak xx/18 behandlet Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.04.2018, og rådmannens årsrapport med årsberetning for 2017. I tillegg har 
ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Enebakk kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 9 272 236 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 14 821 147 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til 
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og 
omsorgsavdelingen at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2017. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Uavhengig revisors beretning 2017 - Enebakk kommune, Revisjonsrapport 2017 - 
Enebakk kommune, Årsregnskap 2017 - Enebakk kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre med kopi til Enebakk formannskap 

SAKSUTREDNING: 
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Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 
 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  
 
 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  
 
§ 6. Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter 
Kommunens frie disponible inntekter i 2017 ble 555 mill. kroner. Fra 2016 er de frie 
inntektene økt med 15,7 mill. kroner. Kommunen har hatt en positiv utvikling av de 
frie inntekter de siste 5 årene.  
 
Kommunens klart største inntektskilder er skatter og rammetilskudd. Dette utgjør til 
sammen 75 % av kommunens driftsinntekter. Økningen i kommunens frie inntekter 
de siste årene har stort sett vært begrenset til å dekke beregnet lønns- og prisvekst. 
Til sammenligning utgjør kommunens egne inntekter ca. 25 %. Dette er en økning på 
0,5 % fra 2016. 
 
Skatteinngangen i Enebakk kommunen ble kr. 8,6 mill. høyere enn forventet ved 
budsjettering. Totalt fikk Enebakk kommune skatteinntekter på 287,9 mill. kroner i 
2017. Skatt pr. innbygger i Enebakk er nå 26 352 kroner. 
 
Det ble mottatt ca. 243,7 mill. kroner i rammeoverføringer i 2017. Dette var en økning 
på ca. 3,9 mill. kroner fra 2016. 
 
Driftsutgifter 
Den største utgiften i kommunen er til lønn- og sosiale utgifter. De totale 
lønnsutgiftene i drift var i 2017 på 431,7 mill. kroner. Dette utgjør ca. 59 % av totale 
driftsutgifter. 
 
Netto driftsresultat 
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Netto driftsresultat i 2017 endte på kr. 14,8 mill. og resultatgraden (netto driftsresultat 
i prosent av driftsinntektene) 2 %. Sammenliknet med budsjettet er dette godt over 
forventet resultat. Avsetning til netto driftsresultat ble budsjettert til 0,5 %. 
 
Disposisjonsfond 
Totalt utgjør disposisjonsfondet ca. 106 mill. kroner. Hvor ca. 76,2 mill. kroner er 
driftsfond og 27,8 mill. kroner er kommunens premieavviksfond.  
Holdes premieavviksfond utenfor og kun ser på disposisjonsfond driftsmidler, utgjør 
dette 10 % av brutto driftsinntekter.  
Overføring til og fra disposisjonsfondet styres gjennom politiske vedtak. I 2017 ble 
disposisjonsfond driftsmidler økt med 27,8 mill. kroner. 
 
Investeringer 
Totalt var det et investeringsbehov på 338,9 mill. kroner i 2017. Det store 
investeringsbehovet i 2017 skyldes i hovedsak utbyggingen av den nye skolen i Ytre 
Enebakk. Det har også blitt investert relativt mye i nye utleieboliger i 2017. 
 
I 2017 ble det brukt 72,8 mill. kroner fra bundne og ubundne investeringsfond til 
finansiering av investeringsprosjekter. Av dette var 55,6 mill. MVA-kompensasjon fra 
investeringer. 
 
Kapitalkostnader 
Kapitalkostnadene steg med ca. 5 mill. kroner fra 2016 til 2017. Stigningen i 
driftsinntektene er ikke tilsvarende stort, noe som antyder en negativ trend som gjør 
at kommunen må bruke mer av sine inntekter på kapitalutgifter 
 
Gjeld- og finansforvaltning 
I 2017 økte netto langsiktig gjeld med 158,8 mill. Brutto langsiktig gjeld i prosent av 
driftsinntektene utgjør nå hele 130,9 %. Det er en økning på 42,1 % i perioden. 
 
Enebakk kommunes låneportefølje pr. 31.12.17 er på ca. 969 mill. kroner hvorav 
startlån (formidlingslån) utgjør ca. 74 mill. Hele låneporteføljen, med unntak av 
startlån, blir forvaltet av Bergen Capital Management AS (BCM). Dette beløpet er på 
895 240 600 kroner. 
 
Økonomisk oversikt for avdelingene 
Avdelingene gikk med et totalt merforbruk på kr. 8,8 mill. kroner i 2017. Merforbruket 
er i stor grad fordelt mellom KOS og HOS. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Follo Distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 15.april 2018. 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.17 
Follo Distriktsrevisjon IKS har i nummerert brev, datert 17.04.2018, påpekt følgende 
forhold: 
 
1. Manglende avsetning av arbeidsgiveravgift 
«Årets endring av arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser i balansen er ikke 
bokført. Dette utgjør kr. 2 258 312 for KLP og kr. -318 462 for SPK. Bokføringen 
skulle vært gjort mot kapitalkonto, nettoeffekten mot kapitalkonto er kr. 1 939 850. 
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Vi har forståelse for at den manglende føringen kan anses som et engangstilfelle, 
men vi anbefaler likevel at kommunen vurderer tiltak som kan kvalitetssikre 
regnskapet ytterligere.» 
 
2. Foreldet beløp medtatt i MVA-kompensasjonsgrunnlaget 
«Gjennom vår kontroll av attestasjon av MVA-kompensasjon, har vi sett at det 
gjentatte ganger har vært tatt med foreldet beløp i grunnlaget for 
kompensasjonskravet. Etter kompensasjonsloven § 10 er foreldelsesfristen for krav 
for kompensasjon for kommuner sammenfallende med fristen for å sende inn 
melding for neste termin. Vi vil presisere at kommunen har trukket ut foreldet beløp 
fra kravet etter at revisjonen har påpekt dette. 
 
Vi anbefaler at kommunen etablerer rutiner som sikrer at foreldet beløp ikke kommer 
med i kravet.» 
   
Avslutning: 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
Ås, 26.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS 
  - Ny behandling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00061-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet i
Romerike Krisesenter IKS om å medvirke til at rapportens funn og anbefalinger
følges opp, herunder:

a) Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
b) Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
c) Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og

etterlevelse.
2. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet

melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger
innen 12 måneder.

Vedlegg: 
Svar på spørsmål Romerike krisesenter IKS, Internkontroll dokumentasjon, Rapport 
selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget i Enebakk vedtok i møte 22.03.18 i sak 10/18 Rapport fra 
selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS følgende: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende:

a) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale for
Romerike Krisesenter IKS

b) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS

c) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets
internkontroll i KOSTRA

Bakgrunn for saken: 
Romerike Revisjon IKS har gjennomført en samordnet selskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS på bakgrunn av bestillinger i kontrollutvalgene på Romerike høsten 
2017. Kontrollutvalget i Enebakk kommune har ikke deltatt i denne bestillingen.  

Fakta om Romerike Krisesenter IKS: 
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Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie 
eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn. Enebakk kommune har en deltakerandel i Romerike Krisesenter IKS 
på 2 pst. 
 
Ordfører i Enebakk representerer Enebakk kommune i representantskapet. 
Stedfortreder for ordfører er varaordfører. Du kan lese mer om Romerike Krisesenter 
IKS på deres nettside, http://www.rkrise.no/   
 
Tidligere behandling:  
Kontrollutvalget behandlet 19.6.14 sak 28/14 Eierskapskontroll av Roaf IKS og 
Romerike krisesenter IKS og vedtok følgende:  
 
1. Kontrollutvalget tar rapportene om eierskapskontrollen i ROAF IKS og Romerike 

Krisesenter IKS til orientering.  
 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret tar rapportene om eierskapskontrollen i ROAF IKS og Romerike 
Krisesenter IKS til orientering.  

 
Revisjonen hadde følgende oppsummering og anbefalinger til eierskapskontrollen av 
Romerike Krisesenter IKS:  
 

 Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere 
mellom 14 eiere. Dessuten er valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt 
satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å opprette 
et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 
eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av 
selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og rapportering som kreves fra 
selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 
vurderes for en periode fremover.  

 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. Revisjonen understreker at dette er en 
forutsetning for effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet. 

 
Rapporten om selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS:  
Rapporten består av to deler: Del 1 omhandler oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll. Del 2 omhandler forvaltningsrevisjon.  
 
Problemstillinger  
Revisjonen har i denne rapporten sett på følgende problemstillinger: 
 
1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike 

Krisesenter IKS fulgt opp  
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2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt 
fra eiernes side?  

3. Organisering og ressursbruk  
a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  
b) Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser?  

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 
blir disse etterlevd i praksis?  

 
Problemstilling 1 omhandler oppfølging av tidligere eierskapskontroll. 
Problemstillingene 2 og 3a) omhandler eierskapskontrollen.  
Problemstillingene 3b) og 4 omhandler selskapskontroll. 
 
Sentrale funn  
Avvik og forbedringspunkt  
1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke budsjettert (forskrift om 

årsbudsjett § 2b). Det er opplyst at dette vil bli endret; det er positivt.  
2. Styret vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til oppdekking fra driftsfond i forbindelse 

med iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har ikke fullmakt til å disponere 
disposisjonsfondet. Denne fullmakten ligger til representantskapet (IKS-loven § 
19, forskrift om årsbudsjett § 2 og selskapsavtalen).  

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut skriftlig når det gjelder 
budsjettfullmakter (for eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 
sammenheng eller fullmakt til å se lønn og sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av avkastningen som legges til 
premiefondet i KLP. Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til årlig 
avkastning.  

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet økonomireglement. En nærmere beskrivelse 
av ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder kan for eksempel inngå i et 
slikt reglement. Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er påbegynt, noe 
som er positivt.  

 
Positive funn 
 Selskapet har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 
alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder og nestleder. Styreleder anviser 
daglig leders lønn med mer.  

 Rutiner for virksomheten er på plass, herunder en detaljert avtale med 
regnskapsfører (Lørenskog kommune).  

 Det er rutiner som sikrer de fleste støttefunksjoner.  
 Budsjett og økonomiplan utarbeides og legges fram for representantskapet.  
 Det rapporteres til styret på budsjett og regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå.  
 Budsjettendringer legges fram for representantskapet når de foretas. Ved større 

avvik innenfor det vedtatte budsjett, kan styret ved behov justere budsjettet. 
 
Revisjonens anbefalinger  
På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens 
anbefalinger: 
 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling

 Side 4 av 6 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. 
Dette omfatter:  
a) Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKSloven 

§ 19).  
b) Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning).  
c) Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig.  
d) Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 
Vurdering:  
Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine.  
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål.  
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse.  
 
Uttalelser til rapporten  
Rapporten har vært forelagt representantskapets leder, styreleder og daglig leder til 
uttalelse. Deres uttalelser er inntatt i rapporten side 6. 
 
Forhold ved eierkommunene  
Selskapsavtalen for Romerike Krisesenter IKS  
Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle 
kommunestyrene så langt han kjenner til. I samtale med revisjonen mener styreleder 
at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle kommunestyrene.  
 
Kommunenes rutiner for oversendelse av særutskrifter  
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for.  
 
Deltakelse på eiermøter  
Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 
representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig 
leder) er til stede på eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er 
like godt oppmøte fra de ulike eierkommunenes side.  
 
Deltakelse på representantskapsmøter  
Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til 
representantskapsmøtene. Man risikerer et ikke beslutningsdyktig 
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representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser videre at 
det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen 
eiere sender ofte vararepresentanter. 
 
Forhold vedrørende Enebakk kommune  
Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS 
(2 pst. eierandel) og Krise- og incestsenteret i Follo IKS (4 pst. eierandel).  
 
Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at 
virksomheten utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven 
§ 8. Kommunen må kunne redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles.  
 
Ifølge KOSTRA-tallene for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 
Romerike Krisesenter IKS sin internkontroll. Enebakk kommune rapporterte nei for 
årene 2015 og 2016. 
 
Tilbakemeldinger  
Deltakelse på representantskapsmøter  
Romerike Krisesenter IKS har oversendt protokoller fra representantskapsmøter fra 
høsten 2013 til og med representantskapsmøte 28.11.17 
 
Nedenfor følger oversikt over Enebakk kommunes deltakelse på 
representantskapsmøter: 
 

 
Representantskapsmøter 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Kommune 19.11. 22.04. 18.11. 21.04. 24.11. 03.03. 27.04. 29.11. 25.04. 28.11. 

           Enebakk O O VO O O O 
 

O VO O 

           O = Ordfører, VO = varaordfører 

 
Ifølge møtestatistikken har Enebakk kommune kun vært fraværende på ett 
representantskapsmøte i perioden 19.11.13 – 28.11.17. 
 
Selskapsavtalen for Romerike Krisesenter IKS  
Enebakk kommunestyre vedtok 19.10.15 i sak 69/15 Selskapsavtale for Romerike 
Krisesenter IKS følgende: 
 
Endringer i Romerike Krisesenters selskapsavtale pkt. 4.1.2 godkjennes. 

 
Ved en inkurie viser Enebakk kommune i sitt svar, datert 16.4.18, til samme møte, 
men til K sak 62/15 Selskapsavtale Follo krise og incestsenter. 
 
KOSTRA-rapportering 
Ifølge tilbakemeldingen fra Enebakk kommune så er det Enhetsleder på NAV som 
rapporterer i KOSTRA vedrørende Krisesenteret. Utdrag fra KOSTRA og Framsikt 
ligger vedlagt. 
 
Sekretariatets vurdering 
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Sekretariatet er av den formening at Enebakk kommune har svart opp forespørslene 
fra kontrollutvalget. 
 
Saken legges derfor frem for kontrollutvalget for ny behandling. 
 
Sekretariatet foreslår at Enebakk kommunes representant i representantskapet i 
Romerike Krisesenter IKS melder tilbake til kommunestyret om oppfølging av 
revisjonens anbefalinger i forbindelse med fremleggelsen av krisesenterets 
årsberetning for 2018 for Enebakk kommunestyre, dvs. innen 12 måneder. 
 
Avslutning:  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 26.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 
Sentraladministrasjonen
Saksnr:  2013/744    Arkivkode:  H43   

Emne  Romerike Krisesenter IKS - svar på spørsmål ifra KU 
Til Kontrollutvalget 

 
Fra  Rådmann Kjersti Øiseth 
Kopi til  

 
Dato  16.04.2018 
 
Vedtak Enebakk KU sak 10/18 Rapport fra selskapskontroll – Romerike Krisesenter 
IKS 
 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende: 

a) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale for 
Romerike Krisesenter IKS 

b) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i 
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS 

c) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA. 

 
Svar på spørsmål ovenfor: 

a) Revidert selskapsavtale for Romerike Krisesenter IKS ble behandlet i KST møte 
19.10.2015.  

Med følgende vedtak: Saksprotokoll for Kommunestyret - 19.10.2015 
 
Behandling: 
Votering: HOS’ innstilling enst. vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Vedlagt forslag til selskapsavtale jfr. vedlegg, fastsettes for Krise- og incestsenteret i 
Follo IKS. 
  
Protokoll fra KST møte 19.10.2015 vedlegges. 
 
b) Dokumentasjon på møtedeltagelse fra Enebakk kommunes representant i 

representantskapet for Romerike Krisesenter IKS – kopi av protokoll fra møtene 
25.04.2017 og 28.11.2017 vedlegges. Det er ordfører Øystein Slette som er medlem i 
representantskapet for Enebakk kommune. Varaordfører Hans Kristian Solberg er 
vararepresentant.   
 

c) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA. 
Enhetsleder på NAV rapporterer i KOSTRA vedrørende Krisesenteret. Utdrag fra 
KOSTRA og Framsikt ligger vedlagt.  
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Fra framsikt2q: 
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SELSKAPSKONTROLL NR. 01-2018 

ROMERIKE KRISESENTER IKS 
DEL 1 EIERSKAPSKONTROLL: OPPFØLGING AV TIDLIGERE KONTROLL 

 

DEL 2 FORVALTNINGSREVISJON: SELSKAPETS ØKONOMIFORVALTNING OG RESSURSBRUK 

 

 SKEDSMO, LØRENSKOG, ULLENSAKER, NITTEDAL, EIDSVOLL, NES, RÆLINGEN, SØRUM, AURSKOG-HØLAND, 

NANNESTAD, FET, GJERDRUM OG HURDAL  KOMMUNER 

JANUAR 2018 

 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

INNHOLD 

SAMMENDRAG 1 

Formål og problemstillinger 1 

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen 1 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon 3 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 6 

Anbefalinger 7 

1 Innledning 7 

1.1 Bakgrunn 8 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 8 

2 Eierskapskontroll 11 

2.1 Innledning 11 

2.2 Problemstilling og metode 11 

2.3 Krisesenterets utvikling 12 

2.4 Selskapets organisering 13 

2.4.1 Innledning 13 

2.4.2 Eiere og eierandeler 14 

2.4.3 Styresammensetning 15 

2.4.4 Selskapsorganene 15 

2.4.5 Administrativ organisering 15 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 17 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 17 

2.5.2 Funn  18 

2.5.3 Vurdering 19 

2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 20 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til 

eierne   20 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart? 20 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 21 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 22 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til 

selskapet?  24 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før 

representantskap? 25 

2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 27 

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll30 

3 Forvaltningsrevisjon 33 

3.1 Innledning 33 

3.2 Metode 33 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 33 

3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 34 

4 Ressursbruk og sammenligning med andre 35 

4.1 Innledning 35 

4.2 Analyse og sammenligninger 35 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 43 

5 System for økonomistyring 44 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 44 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 44 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 45 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 46 

5.2 Rutiner og prosedyrer 47 

5.2.1 Lønnsområdet 47 

5.2.2 Innkjøpsområdet 47 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 48 

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 48 

5.3.1 Årshjul 48 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 48 

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 49 

5.3.4 Budsjettendringer 49 

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 51 

5.4 Vurdering 52 

5.4.1 Reglementer og instrukser 52 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 53 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 53 

LITTERATUR- OG KILDEHENVISNINGER 56 

OVERSIKT OVER TABELLER OG FIGURER 58 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 59 

Innledning og oppsummering 59 

Regnskap og resultatutvikling 60 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 61 

Inntektene og bruk av avsetninger 61 

Lønn 62 

Kjøp av varer og tjenester med mer 64 

Finansposter 65 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 65 

Investeringsregnskapet 66 

Rapportering til KOSTRA 67 

VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER 68 

Innledning 68 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 68 

Om krisesenterloven 69 

Anbefalinger for god eierstyring 69 

Generelt om eierstyringsprinsipper 69 

Nærmere om eiermeldinger 70 

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 71 

Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 73 

Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte organer 

i den enkelte eierkommune 75 

Kriterier 77 

VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 78 

Interkommunale selskaper (IKS) 78 

Innledning 78 

Organisasjon 78 

Økonomistyring 79 

Innledning 79 

Årsbudsjett 79 

Økonomiplan 80 

Økonomirapportering 81 

Årsregnskap 81 

Internkontroll 81 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Innledning 81 

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll? 82 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 82 

Årshjul (framdriftsplan) 84 

Utledede kriterier 84 

VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 86 

VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 87 

 

 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020) og 

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) er 

besvart under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 er besvart under forvaltningsrevisjonen.  

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS fulgt 

opp 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  
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Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 

 

Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes 

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 
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I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 

 

 

 

 

 

 

 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 5 

 

Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven § 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020). 

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) 

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Denne 

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

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. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

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 til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  
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Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 
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Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

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. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 
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Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 36 

 

voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 

 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 41 

 

For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 48 

 

Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 51 

 

avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

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

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 



15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny behandling : Rapport selskapskontroll Romerike Krisesenter IKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 75 

 

Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  

 

                                                

 

 
40

 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

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. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 16/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00038-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Rådmannens oppfølgning av anbefalingene i Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Sikkerhet og beredskap - oppdatert, Protokoll Enebakk kontrollutvalg 220318, Plan 
for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018, Aktivitetsplan 220318 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 04/18 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» - 
oppdatert, Saksprotokoll orienteringssak 10/18 fra kommunestyrets 
møte 5.3.18 (vedlagt)  

Orienteringssaker (OS): 

OS 12/18 Protokoll Enebakk KU 22.3.18 (vedlagt) 
OS 13/18 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 

(vedlagt) 
OS 14/18 Aktivitetsplan pr 22.3.18 (vedlagt) 

Ås, 26.04.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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OS 10/18 Rådmannens oppfølgning av anbefalingene i 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og beredskap" - oppdatert 

2017/6179  
 

Saksprotokoll for Kommunestyret - 05.03.2018  

 

Behandling:  

 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt  

 

VEDTAK:  

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» av 3.10.2016 og 24.5.2017 til 

orientering. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 22.03.2018 kl. 18:30 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (Ap) nestleder, Mads Gjevert 
Pettersen (AP), Anne Marit Næss (SP), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 7/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møte ble lukket under behandling av sak 8/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, jfr. Fvl. § 13 
1.ledd nr.2  
 
Møteprotokoll godkjent 28.03.2018 
 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

7/18 18/00070-1 Dialog med rådmann 3 

8/18 18/00071-1 Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

4 

9/18 17/00053-12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Enebakk kommune 

4 

10/18 18/00061-2 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter 
IKS 

7 

11/18 17/00357-12 Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt 
Kirkebygda sentralrenseanlegg - innhenting av 
tilbud 

8 

12/18 18/00038-2 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Enebakk KU-7/18 
Dialog med rådmann 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar dialog med rådmann til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Kontrollutvalget tar dialog med rådmann til orientering. 
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Enebakk KU-8/18 
Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Enebakk KU-9/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette blant 

annet følgende tiltak: 
a) Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes 

internkontrollsystem. 
b) Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsleder 

kjenner det. 
c) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide 

risikoreduserende tiltak. 
d) Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte. 
e) Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde 

avvik, samt utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad. 
f) Utarbeide en antikorrupsjonsplan. 

3. Kommunestyret ber rådmann rapportere tilbake til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
Revisjonssjef Steinar Neby supplerte presentasjonen og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette blant 

annet følgende tiltak: 
g) Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes 

internkontrollsystem. 
h) Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere 

kjenner det. 
i) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide 

risikoreduserende tiltak. 
j) Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte. 
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k) Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde 
avvik, samt utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad. 

l) Utarbeide en antikorrupsjonsplan. 
3. Kommunestyret ber rådmann rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 
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Enebakk KU-10/18 
Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Alternativ I 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet å medvirke til at 
rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder: 
1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse. 
 
Alternativ II 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende: 

a) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale 
for Romerike Krisesenter IKS 

b) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i 
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS 

c) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA 

 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Sekretær orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets 
medlemmer. 
 
Innhenting av dokumentasjon etter innstillingens alternativ II vil sekretariatet stå for. 
 
Votering: 
Innstillingens alternativ II ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende: 

d) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale 
for Romerike Krisesenter IKS 

e) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i 
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS 

f) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA 
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Enebakk KU-11/18 
Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - innhenting av tilbud 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud om 
gjennomføringen av undersøkelsen: 
… 
… 
… 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Leder orienterte. 
 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo at følgende selskap skulle inviteres: 
 
Romerike Revisjon IKS 
Deloitte AS 
KPMG AS 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud om 
gjennomføringen av undersøkelsen: 
1. Romerike Revisjon IKS 
2. Deloitte AS 
3. KPMG AS 
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Enebakk KU-12/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
 
RS 03/18 Saksprotokoll K sak 12/18 Undersøkelse av investeringsprosjektet 

Kirkebygda renseanlegg  
 Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om status for prosjektet. 

 
OS 12/18 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 
  Leder orienterte fra konferansen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Det fremkom ingen saker. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30. 
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1. Om planen  

   1.1 Bakgrunnen 

Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  

 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.  

 

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av 

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  

 

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 

 

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 

For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 

skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2018. Planen må primært 

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Vegvesenet, Datatilsynet og Kartverket.  

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
 
 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 
 
NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
 
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/stor-enighet-om-risikoomradene/ 
 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2018. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

▪ Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
▪ Godkjenning av barnehager 
▪ Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

▪ Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  
 

2.3 Helseområdet (HEL.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling 2017/ 2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 

▪ Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

▪ Kommunens avløpshåndtering  
▪ Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn) 

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling 2017/2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

▪ Landsomfattende tilsyn med introduksjonsloven – individuell plan 
▪ Kvalifiseringsprogrammet 
▪ Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
▪ Økonomisk rådgivning 
▪ Kommunen som krisesentermyndighet 
▪ Tilsyn med familievernkontor 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 

familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

▪ Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

▪ Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                  

 

Datatilsynet: ingen planer om tilsyn med verken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter i 2018. 

Mattilsynet: Tilsynsplanlegging ikke avsluttet pr 1. mars. 

Arbeidstilsynet- Oslo: Ikke kommunerettet tilsyn i 2018. 

Vegvesenet: Risikobasert tilsyn. Kommuner/ bydeler velges ikke på forhånd, men basert på tips fra blant annet Parkeringsklagenemnda 
og publikum. 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 

Tidspunkt 2018 FMOA Andre statlige 
tilsynsmyndigheter 

1.Halvår   

2.Halvår   
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3.2 Akershus kommuner: 

Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår SOS: 

LOT m/ 
introduksjonsloven- 
individuell plan 

 

Kommunebesøk 

  Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 

Vannverk 

Forvaltningsrevisjon tilskudd til kommunen 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

   

Aurskog-

Høland 

1.Halvår    NAV 

 

2.Halvår     

Bærum 

1.Halvår  

 

  Arbeidslivskriminalitet  

Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår   Matrikkellovtilsyn Investeringsprosjekter 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

   

Enebakk 

1.Halvår UTD: 

Elevenes 
psykososiale 
skolemiljø  

   

2.Halvår    Samhandlingsreformen 

 

Fet 

1.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

 

BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Byggesaksbehandling 

2.Halvår     

 

Frogn 

 

1.Halvår Kommunebesøk    

2.Halvår    Helse og omsorg 

Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Gjerdrum 

 

1.Halvår UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

  Digitalisering 

 

2.Halvår     

 

Hurdal 

1.Halvår    Etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser 

2.Halvår     

 

Lørenskog 

1.Halvår    Byggesaksbehandling 

Selvkost byggesak 

2.Halvår     

 

Nannestad 

1.Halvår    Mobbing 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Nes 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial-
undervisning 

  Psykisk helse og rus 

2.Halvår     

Nesodden  

1.Halvår Kommunebesøk 

 

SOF- Sosial: 

LOT m/ 
Introduksjonsloven 
– individuell plan 

 

UTD: 

Kommunen som 
barnehage-
myndighet 

   

2.Halvår    Integrering av flyktninger 
 
Rus og psykiatri 
 
Follo landbrukskontor 
 

 

Nittedal 

1.Halvår    Selvkostområdet – byggesak 

Investeringsprosjekter i Nittedal - sosial 
dumping 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket  Egenkontrollen 

 

Oppegård 

1.Halvår 
UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

   

2.Halvår    Psykososialt læringsmiljø 
 
Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem 

 

Rælingen 

1.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Legevakttjenesten 

 

2.Halvår     

 

Skedsmo 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Internkontroll, tjenesteperspektiv 

2.Halvår     

 

Ski 

1.Halvår UTD: 

FNT- forvaltnings-
kompetanse 

Elektronisk 
arkivdanning 

  

2. Halvår    Ressurskrevende brukere 

Integrering av flyktninger 

Empo AS 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Mattilsynet Kartverket Egenkontrollen 

 

Sørum 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Mobbing i skolen 

2.Halvår     

 

Ullensaker 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial- 
undervisning 

  Integrering av flyktninger 

Digitale Gardermoen IS 

2.Halvår     

 

Vestby 

1.Halvår     

2.Halvår    Follo landbrukskontor 
 

Integrering av flyktninger (?) 

 

Store investeringsprosjekter (?) 
 

 

Ås 

1.Halvår     

2.Halvår    Barn og unges psykiske helse 
 
Investeringer og gjeld 
 
Follo landbrukskontor 
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3.3   Oslo kommune 

Tidspunkt 2018 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

1.Halvår Helse: 
Identifisering og 
behandling av 
underernæring i 
sykehjem: Ryen 
helsehus 

 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester: 

Med utvalgte bydeler: 

- Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

- Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

Sykehjemsetaten: 

- Kvalitetsutvikling i kommunale og ikke-kommunale sykehjem 
og helsehus 

Barne- og familieetaten: 

- Kvalitet i barneverninstitusjoner 

- Bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant unge 
(breddeundersøkelse med alle bydeler) 

 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: 

- Utdanningsetaten: Svømmeopplæring i barneskolen 

- Eierskapskontroll i VIGO IKS 

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting 

- Oppfølgingstilsyn- Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo 
AS 

 

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten: 

Saksbehandlingstiden i reguleringsplansaker 
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Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for helse, eldre og 
sosiale tjenester, Helseetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 
Sykehjemsetaten og utvalgte bydeler: 

Infrastrukturkapasitet for Gerica  

 

Byrådsavdeling for finans og Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap: 

Oppfølgingstilsyn: KOSTRA-rapportering – intern kontroll 

 

Byrådsavdeling for næring og eierskap:  

- Risiko og sårbarhetsanalyser i Brann- og redningsetaten og 
Oslo Havn KF  

- Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS  

- Byrådens og styrets overordnede styring av og tilsyn med 
arbeidet med å sikre god interkontroll i Boligbygg Oslo KF 

 

Byrådsavdeling for finans, Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling 
for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for 
oppvekst og kunnskap: 

Overordnet styring av informasjonssikkerhet 

 

2.Halvår   Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og 
utvalgte skoler: 

- Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter  

- Kvalitet og innhold i spesialundervisning i videregående 
skole (utvalgte VGS og evt. PPT) 

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Helseetaten 
og bydelene:  

- Bydelenes kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter 
med hjemmesykepleie  
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- Er NAVs sosiale tjenester tilstrekkelig tilgjengelige? 

- Sykehjemsetaten: Helsehus – omstilling i pleie- og 
omsorgstjenestenes arbeid med rehabilitering  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Bymiljøetaten: Forurenset grunn  

- Klimaetaten og andre virksomheter: Klimaetatens arbeid for 
å nå kommunens klimamål  

 

Byrådsavdeling for byutvikling, eventuelt andre berørte 
byrådsavdelinger og bydel Gamle Oslo:  

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Overordnet byrådsavdeling og et utvalg virksomheter: 

Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser  

 
Byrådet, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, 
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Helseetaten, Ut-
danningsetaten og Velferdsetaten: 

Tilgangsstyring, endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer  

 
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Omsorgsbygg Oslo 
KF: Omsorgsbygg Oslo KF - investeringsprosjekter og internkontroll 

    

 

 

 

 

 

 



16/18 Referat og orienteringer - 18/00038-3 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018

S. 16 
 Samordning av kommunerettet tilsyn 

   

 

 

16 
 

Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår   

2.Halvår   

Bjerke 

1.Halvår   

2.Halvår   

Frogner 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  
 

2.Halvår   

 
Gamle Oslo 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

 

 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter 

 

 



16/18 Referat og orienteringer - 18/00038-3 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018

S. 17 
 Samordning av kommunerettet tilsyn 

   

 

 

17 
 

Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

 

Grorud 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

2.Halvår   

Grünerløkka 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordstrand 

1.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT m/ Introduksjonsloven- 
Individuell plan 

 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

Sagene 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

St. 
Hanshaugen 

1.Halvår   

 

2.Halvår   

 

Stovner 

1.Halvår   

 

2.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT 
 

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 
 

 

Ullern 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter  

2.Halvår   

Vestre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

Østensjø 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 

Tilsynsmyndigheter: Kontaktperson: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Edith Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Kartverket Janne Johnsen Janne.Johnsen@kartverket.no 32 11 80 97 

Datatilsynet Hallstein Husand Hallstein.Husand@Datatilsynet.no 22 39 69 44 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Kjell Tore Wirum FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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KONTROLLUTVALGET I  

ENEBAKK KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr. 22.3.18 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 Mars FIKS KU 1.2.18  

2. Kontrollutvalgets strateginotat  FIKS   

3. Årshjul  Januar FIKS  Rullerende 

4. Aktivitetsplan   FIKS Rulleres fortløpende etter hvert møte  

5. Møteplan     

 Møteplan 2018 
(Møtene avholdes som hovedregel på torsdager kl. 18:30) 

 FIKS Vedtatt møteplan 2018: 

1.2 – Møterom 2, Enebakk sykehjem avd. Ignagard 

22.3 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

3.5 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

21.6 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

30.8 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

11.10 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

13.12 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

 

Avholdt  

Avholdt 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

7. Kommunens årsregnskap og årsmelding     

 Kommunens årsregnskap og årsmelding 2017  Rådmann   

 Revisjonsberetning 2017 15.april FDR   

 Kontrollutvalgets uttalelse  FIKS   

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai Kommunen   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Oktober Kommunen   



16/18 Referat og orienteringer - 18/00038-3 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan 220318

   

Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 - 30.04.18) Mai FDR   

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18) November  FDR   

 Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR  KU 20.9.17 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 September FDR   

10. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Mobbing i skolen 2016 FDR KU 25.1.17 KST 27.2.17 

11. Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 

2016 FIKS KU 7.12.16 KST 27.2.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Kommunale avgifter 2017 FDR KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Internkontroll 2017 FDR KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR 

KU 22.3.18 – FR rapport 

 

 Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)  RRI KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for 

avklaringer 

 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Samhandlingsreformen 2018 FDR KU 6.12.17 – Prosjektplan  

14. Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:     

 Sikkerhet og beredskap 7.6.17 Rådmann KU 7.12.16  

KU 20.9.17 

(purret 11.12.17) 

 Demensomsorg 18.10.16 Rådmann KU 7.12.16 KST 27.2.17 

 Mobbing i skolen 27.8.17 Rådmann KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Kommunale avgifter 4.6.18 Rådmann   

15. Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

 FIKS KU 5.9.16 KST 26.9.16 

16. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS KU 20.9.17  

17. Andre kontrollsaker     

 Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 

    

 Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt 

Vår 2018 FIKS KU 1.2.18  
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

tema dialog med HOS – sjef. 

 Økte kostnader Sentralrenseanlegget Vår 2018 FIKS/FDR KU 1.2.18 - Prosjektplan  
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