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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 29/18 Dialog med kommunalsjef Teknikk og Samfunn 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00159-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar dialogen med Kommunalsjef for Teknikk og Samfunn til 
orientering. 

Vedlegg: 
Kontrollutvalgets Årshjul 2015-2019 

SAKSUTREDNING: 
I henhold til kontrollutvalgets årshjul er det berammet en dialog/orientering fra 
kommunalsjef for Teknikk og Samfunn høsten 2018.  

VURDERING 
Det legges opp til en generell dialog innenfor fagområdet Teknikk og Samfunn. 

Kontrollutvalget ønsker dialog/orientering om blant annet følgende: 

Økonomi 
1. I den senere tid har det oppstått uheldige budsjettsprekk i større

prosjekter/utbyggingssaker. Har avdelingen innarbeidet
rutineforbedringer/kompetansetiltak for å oppnå større "treffsikkerhet" og kontroll i større
prosjekter. Gi en kortfattet tilbakemelding.

Ressursbruk 
2. Har Enebakk Kommune i dag de nødvendige ressurser tilgjengelige for en god

prosjektstyring og oppfølging?
3. Hva gjøres og hvilke ressurser er hittil i år brukt på ulovlighetsoppfølging/kontroll. Hva er

funnet og hvilke tiltak er gjennomført.

Saksbehandling (sakstyper, saksbehandlingstid etc.) 
4. Er saksbehandlingstiden i avdelingen innenfor målsettingen.
5. Omfanget av dispensasjonssaker og eventuelt hvilke saker er dette.
6. Antall klagesaker, områder det klages på og eventuelle omgjøringer.

Målstyring 
7. I hvilken grad nyttegjør avdelingen seg av målstyring? (Brukes det fremoverrettet eller

brukes det bare som et rapporteringsverktøy i ettertid?)
8. mener du at det er et viktig verktøy?

Internkontroll (tilsyn, avviksrapportering m.m.) 
9. Hvilke tilsyn har Fylkesmannen utført og hva var resultatet av tilsynene?
10. Hvordan er bevisstgjøringen rundt avviksrapportering og hva er statistikkene på dette?
11. Er korrupsjon et tema i enkelte møter i avdelingen.
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 Side 2 av 2 

 
Forholdet mellom politisk og administrasjon 
12. Hvordan vil dere beskrive samarbeidsklimaet mellom administrasjonen og det politiske 

miljøet? 
 
Fremtidige utfordringer 
13. Hva er de største utfordringene i Teknikk og Samfunn i dag slik du ser det? Og om 5 år? 
 
Annet  
14. Høsten 2017 er det gjennomført grunnundersøkelser ved rådhuset og Ignagard. Det ble 

funnet kvikkleire. Beregninger viser lav sikkerhet mot vest og sør. Hvor alvorlig er dette, 
hva kan skje og hva er gjort av stabiliseringstilak. 

 

 
Noen av problemstillingene går inn i hverandre. Administrasjonen bes 
operasjonalisere disse på en hensiktsmessig måte i sitt svar til kontrollutvalget. 
 
Skulle det være tema/spørsmål til dialogen som utvalget ønsker at administrasjonen 
forbereder i tillegg til de som er listet opp ovenfor, vil disse bli ettersendt. 
 
 
Avslutning:  
Rådmann har i e-post, datert 2.11.18, bekreftet at Kommunalsjef for Teknikk og 
Samfunn kommer i møtet og orienterer og svarer på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kontrollutvalget i 
Enebakk kommune 
 

 

Kontrollutvalgets årshjul 2015 - 2019 
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen / politisk ledelse i Enebakk kommune 

mv. 
Tidspunkt /  
møter 

Hvem inviteres? Tema Status 

 Ordfører Januar 2016: Generell dialog Gjennomført 

Januar/ 
februar 
 

Rådmann Januar 2016: Generell dialog 
September 2017: Generell dialog 
Mars 2018: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

April/ 
mai 
 

Rådmann 
Økonomisjef/ 
regnskapssjef 

Mai 2016: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2017: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2018: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2019: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 

Gjennomført 
 
Gjennomført 
 
Gjennomført 

Høst Hvert år:  
Kommunalsjef  
Helse- og omsorg 
 

Desember 2015: Generell dialog 
November 2016: Generell dialog 
Februar 2018: Generell dialog 
Høst 2019: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

Høst Annet hvert år:  
Rullering mellom    
- Kommunalsjef  

Kultur- og oppvekst   
- Kommunalsjef  

Teknikk og samfunn 

Desember 2016: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
November 2017: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 
Oktober 2018: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
Mars 2019: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 

Gjennomført 
 
Gjennomført 

Høst  Annet hvert år: Egenevaluering av 
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 
funksjon i hhv. 1 år (2016) og 3 år 
(2018) 

Ikke 
gjennomført i 
2016 

Høst/ 
vinter 

 Utvalgets årlige vurdering av neste 
kalenderårs 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis 
i Overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 

 

 
 
21.06.18 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 30/18 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - 
  Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00162-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides en undersøkelse vedrørende
anleggsprosjektet Tangenveien.

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide en prosjektplan på
bakgrunn av kontrollutvalgets vedtatte mål og problemstillinger for prosjektet.
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte.

Vedlegg: 
Samlet saksframlegg Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning, 
Konkurransegrunnlag oppgradering Tangenveien endelig versjon 070417, 
Saksframlegg K sak 29-14 Forslag til nytt Reglement for prosjektstyring mv, 
Saksprotokoll K sak 29-14 Forslag til nytt Reglement for prosjektstyring mv, 
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune 2014 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kommunestyre vedtok 17.9.18 i sak 65/18 Oppgradering Tangenveien – 
tilleggsbevilgning følgende: 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere prosjektet
Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 17 590 688 til 21 590 688
(inkl. mva.).

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. mva.)
3. Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det utredes om

prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt
reglement.

4. Tilleggsbevilgninger inngår ikke i eventuelle refusjonsberegninger.

Saken videre gjelder vedtakets punkt 3. 

Fakta i saken 
Enebakk kommune holder på med å oppgradere den kommunale delen av 
Tangenveien, Ytre Enebakk, i henhold til kommunal norm. 

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende anleggsarbeider: 

 ca. 700 m atkomstvei med fortau.

 kabelgrøft på hele strekning, samt veibelysning og fordelingsskap.

Anleggsarbeidet i Tangenveien startet oktober 2017 og er beregnet å være ferdig 
oktober 2018. 
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 Side 2 av 3 

På bakgrunn av revidert kostnadsoverslag viser at prosjektet koster mer enn tidligere 
antatt og bevilget. Det er til og med 2018 bevilget kr 17 590 688,- inkl. mva. til 
oppgradering av Tangenveien. Kostnader til bygging er estimert til kr 21 502 125 inkl. 
mva. 
 
Hjemmel:  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:  
 
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.  

 
 
Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd:  
 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 

 
 
Kontrollutvalgets kompetanse:  
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:  
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser  
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.  
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc.  
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
VURDERING 
I den aktuelle sak har Enebakk kommunestyre kommet med en spesifisert 
anmodning til kontrollutvalget om at  
 
«det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i 
forhold til vedtatt reglement.»  

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at også rutiner og praksis for etterlevelse av 
anskaffelsesregelverket bør inkluderes i undersøkelsen av dette prosjektet. 
 
På denne bakgrunn vil sekretariatet foreslå følgende mål og problemstillinger for 
undersøkelsen: 
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Formål 
Undersøke om etterlevelse av reglement for prosjektstyring, anskaffelsesregelverk 
samt politisk behandling i anleggsprosjektet Tangenveien. 
 
Problemstillinger 
1) Hvordan har rutiner og praksis vært for etterlevelse av Reglement for 

prosjektstyring; generelt og i forbindelse med prosjektets ulike faser? 
2) Har det vært økonomiske eller administrative avvik i forhold til prosjektet? Hvis så, 

hvordan har disse blitt håndtert? 
3) Hvordan har rutiner og praksis vært i forhold til etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket for prosjektet? 
4) Har det vært avvik i forhold til anskaffelseregelverket for prosjektet? Hvis så, 

hvordan har disse blitt håndtert? 
5) Hvordan har byggekomiteen vært involvert i prosjektet; generelt og i prosjektets 

ulike faser?  
 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær  
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ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg 

 

Saksnr.:  2010/722 Arkivkode:  Q14  Saksbehandler:  Sofia Kalenius 

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 

16/18 Prosjekt og byggekomitèen 16.08.2018 

49/18 Utvalg for teknikk og utvikling 23.08.2018 

50/18 Formannskapet 03.09.2018 

65/18 Kommunestyret 17.09.2018 

Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning 

Dokumenter som er vedlagt: Ingen 

Dokumenter som ikke er vedlagt: Øvrige dokumenter i saken. 

 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 

17 590 688 til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. 

mva.) 

 

 

Saksprotokoll for  Prosjekt og byggekomitèen - 16.08.2018  

 
Behandling: 

 

Sveinung Holm, H, hadde i forkant av møtet rettet spørsmål om sin habilitet, da han er eier 

av tomt i Tangenveien. 

PBK erklærte Holm habil da hans fordel er på lik linje med andre beboere i veien. 

 

Bent Aasli, Enebakk Høyre, fremla følgende tilleggsforslag: 

 

1. Rådmannen gjennomfører heretter ekstern risikovurdering av prosjekter som beløper seg på 

mer enn kr. 10.000.000,- 

Bakgrunnen til forslaget er at Høyrepolitikere i løpet av 2017/2018 gjentatte ganger har 

etterspurt økonomien i Tangenveiprosjektet og kommunens generelle forhold til 

risikovurdering av prosjekter. Rådmannen har svart at det ikke skal påløpe ekstra kostnader i 

det gjeldene prosjektet, samt at det ikke er behov for å gjennomgå kommunens reglement for 

prosjektstyring vedtatt 19.5.2014. 

 2. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de oversender saken til kontrollutvalget og 

ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært 

involvert i forhold til vedtatt reglement.  
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3. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de sender alle prosjekter som heretter overgår 

15 % av prosjektkostnadene (avsetning til uforutsatte kostnader) videre til kontrollkomiteen 

for gjennomgang. 

Votering: Rådmannens innstilling  enstemmig vedtatt. 

  Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 

17 590 688 til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. 

mva.) 

3. Rådmannen gjennomfører heretter ekstern risikovurdering av prosjekter som 

beløper seg på mer enn kr. 10.000.000,- 

Bakgrunnen til forslaget er at Høyrepolitikere i løpet av 2017/2018 gjentatte 

ganger har etterspurt økonomien i Tangenveiprosjektet og kommunens generelle 

forhold til risikovurdering av prosjekter. Rådmannen har svart at det ikke skal 

påløpe ekstra kostnader i det gjeldene prosjektet, samt at det ikke er behov for å 

gjennomgå kommunens reglement for prosjektstyring vedtatt 19.5.2014. 

4. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de oversender saken til 

kontrollutvalget og ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og 

om byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt reglement.  

5. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de sender alle prosjekter som 

heretter overgår 15 % av prosjektkostnadene (avsetning til uforutsatte 

kostnader) videre til kontrollkomiteen for gjennomgang. 

 

 

Saksprotokoll for  Utvalg for teknikk og utvikling - 23.08.2018  

 
Behandling: 

  

Utvalget fremmet PBK’s forslag: 

 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 17 590 688 

til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. mva.) 

3. Rådmannen gjennomfører heretter ekstern risikovurdering av prosjekter som beløper 

seg på mer enn kr. 10.000.000,- 

4. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de oversender saken til kontrollutvalget 

og ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har 

vært involvert i forhold til vedtatt reglement.  

5. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de sender alle prosjekter som heretter 

overgår 15 % av prosjektkostnadene (avsetning til uforutsatte kostnader) videre til 

kontrollkomiteen for gjennomgang. 
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Votering: Rådmannens innstilling  ingen stemmer 

  TEK’s forslag    enstemmig 

 
VEDTAK: 

 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 

17 590 688 til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. 

mva.) 

3. Rådmannen gjennomfører heretter ekstern risikovurdering av prosjekter 

som beløper seg på mer enn kr. 10.000.000,- 

4. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de oversender saken til 

kontrollutvalget og ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt 

og om byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt reglement.  

5. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de sender alle prosjekter som 

heretter overgår 15 % av prosjektkostnadene (avsetning til uforutsatte 

kostnader) videre til kontrollkomiteen for gjennomgang. 

 

Protokoll tilførsel: TEK-sak 49/18  

TEK utvalget stiller seg meget kritisk til nok en overskridelse i et kommunalt prosjekt 

innenfor teknisk avdeling. Det forventes at slike gjentatte overskridelser og svak 

planlegging får konsekvenser, da rådmannen ved gjentatte anledninger har advart 

kommunens politikere om behovet for økonomisk ansvarlighet.   

 

Undertegnet av: 

Tonje A. Olsen, H, sign., Bent Aasli, H, sign., Anne-Karin Ødegården, SV, sign., Johan 

Ellingsen, V, sign., Rannveig Valbø, KRF, sign., Thorvald Ungersness, SP, sign., Terje 

Taraldset, FRP, sign., Wenche Storsveen Bjerke, FRP, sign. 

 

 

Saksprotokoll for  Formannskapet - 03.09.2018  

 
Behandling: 

Jostein Årre H, fremmet tilleggspunkt 6: «tilleggsbevilgninger inngår ikke i eventuelle 

refusjonsberegninger» 

Samt protokoll tilførselen fra TEK som nytt pkt. 7 og TEK byttes ut med FSK 

 

TEK’s innstilling: 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere prosjektet 

Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 17 590 688 til 21 590 

688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. mva.) 

3. Rådmannen gjennomfører heretter ekstern risikovurdering av prosjekter som beløper seg 

på mer enn kr. 10.000.000,- 
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4. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de oversender saken til kontrollutvalget og 

ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært 

involvert i forhold til vedtatt reglement.  

5. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at de sender alle prosjekter som heretter 

overgår 15 % av prosjektkostnadene (avsetning til uforutsatte kostnader) videre til 

kontrollkomiteen for gjennomgang. 

 

 

Votering: TEK’s innstilling: 

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt 

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt 

Pkt. 3 – for 4 stemmer (2H, 2FRP) 

   mot 5 stemmer (3AP, 1SP, 1KRF) 

Pkt. 4 – enstemmig vedtatt 

Pkt. 5 –  for 4 stemmer (2H, 2FRP) 

   mot 5 stemmer (3AP, 1SP, 1KRF) 

Pkt. 6 –  for 4 stemmer (2H, 2FRP) 

   mot 5 stemmer (3AP, 1SP, 1KRF) 

Pkt. 7 –  for 4 stemmer (2H, 2FRP) 

   mot 5 stemmer (3AP, 1SP, 1KRF) 

 
FSK’s innstilling: 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 17 590 

688 til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. mva.) 

3. FSK anbefaler kommunestyret at de oversender saken til kontrollutvalget og ber 

om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har 

vært involvert i forhold til vedtatt reglement.  

 

 

 

Saksprotokoll for  Kommunestyret - 17.09.2018  

 
Behandling: 

Sveinung Holm H, stilte spørsmål om hans habilitet, da han er eier av tomt i Tangenveien. 

Han ble erklært inhabil etter Forvaltningslovens §6 «særegne forhold». 

Han trakk seg tilbake under behandling av saken. 

 

25 stemmeberettigede kommunestyrerepresentanter til behandling av denne saken. 

 

Øystein Slette AP, fremmet nytt punkt 5: «Kommunestyret ønsker å fatte vedtak der man i 

større grad unngår overskridelser og ber derfor rådmannen fremme sak for kommunestyret 

med en konkret oversikt over tiltak man har gjennomført og kan gjennomføre for å oppnå 

dette». 

 

Jostein Årre H, fremmet tilleggspunkt 4 dersom punkt 1 og 2 blir vedtatt: 

«tilleggsbevilgninger inngår ikke i eventuelle refusjonsberegninger». 

Samt protokolltilførsel. 
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Dag Bjerke FRP, fremmet endring i punkt 3: «Kommunestyret oversender saken til 

kontrollutvalget og ber om at det utredes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om 

byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt reglement». 

 

Votering: FSK’s innstilling: Pkt. 1 – mot 12 (5H, 5FRP, 1MDG, 1SV) 

       for 13 (3SP, 1KRF, 8AP, 1V) 

    Pkt. 2 – mot 12 (5H, 5FRP, 1MDG, 1SV) 

                  for 13 (3SP, 1KRF, 8AP, 1V) 

    Pkt. 3 – enstemmig vedtatt 

Årres forlag:   Pkt. 4 –  for 13 stemmer (5H, 5FRP, 1MDG, 1SV, 1V). 

       Mot 12 stemmer (8AP, 3SP, 1KRF) 

Slettes forslag pkt. 5 ble ikke votert over. 

 
VEDTAK: 

1. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere 

prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr. 17 590 

688 til 21 590 688 (inkl. mva.). 

2. Tilleggsbevilgningen finansieres med økt låneopptak på inntil kr. 4 mill. (inkl. mva.) 

3. Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det utredes om 

prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i forhold 

til vedtatt reglement. 

4. Tilleggsbevilgninger inngår ikke i eventuelle refusjonsberegninger. 

 

 

Protokolltilførsel: 

H/FRP stiller seg meget kritisk til nok en overskridelse i et kommunalt prosjekt 

innenfor teknisk avdeling. Det forventes at slike gjentatte overskridelser og svak 

planlegging får konsekvenser, da rådmannen ved gjentatte anledninger har advart 

kommunens politikere om behovet for økonomisk ansvarlighet. 

 

Undertegnet av: 

Jostein Årre H, sign., Marius Winger H, sign.,  Nina Wold H, sign., Torbjørn Nerland 

H, sign.,  Sveinung Holm H, sign., Glen Robert Skaug H, sign.,  Glen Robert Dahl FRP, 

sign., Dag Bjerke FRP, sign.,  Beate Echmann FRP, sign.,  Terje Taraldset FRP, sign., 

Sylvia Riddarsporre FRP, sign. 

 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken 

Kommunestyret skal i henhold til økonomireglementet pkt 4.3.4., tredje prikkpunkt vedta en 

budsjettjustering som innebærer tilleggsbevilgning til et investeringsprosjekt. 
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Sammendrag 

Det er til og med 2018 bevilget kr 17 590 688 inkl. mva til oppgradering av Tangenveien. 

Kostnader til bygging er estimert til kr 21 502 125 inkl. mva. For å fullfinansiere prosjektet 

søkes det derfor om tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 inkl. mva. 

 

Bakgrunn 

Anleggsarbeidet i Tangenveien startet oktober 2017 og beregnes å være ferdig oktober 2018. 

Denne saken blir fremmet på bakgrunn av at revidert kostnadsoverslag viser at prosjektet 

koster mer enn tidligere antatt og bevilget. Det søkes derfor om tilleggsbevilgning. 

 

Saksopplysninger 

Til og med 2017 var det bevilget kr 8 900 000 inkl. mva til oppgradering av Tangenveien. På 

bakgrunn av tilbudene i anbudskonkurranse for bygging av veien ble det søkt om 

tilleggsbevilgning for å fullfinansiere prosjektet. Det ble tilsammen bevilget kr 17 590 688 

inkl. mva.  

 

Prosjekterende 

Opprinnelig kostnadsoverslag, lagt til grunn i nåværende bevilgning til prosjetet, tok kun for 

seg prosjektering frem til bygging. Dette på bakgrunn av at nngått kontrakt med 

prosjekterende Sweco ikke inkluderer oppfølging av prosjektet. Dette er uheldig, og det bidrar 

til mindre kontroll på prosjekteringskostnader utover kontrakt. Det arbeides per i dag med en 

avtale mellom Enebakk kommune og Sweco med en kostnadsramme for resterende arbeid 

frem til overtakelse. På bakgrunn av dette er prosjektering pluss økte kostnader for oppfølging 

av prosjektet estimert til kr 1 500 000 i forslag til budsjett.  

 

Prosjekt- og byggeledelse 

Ved oppstart av byggeperioden ble byggherres ressursbehov beregnet til 50% stilling for 

byggeleder og 50% for prosjektleder. Byggeleder ble innleid. Prosjektledelse ble løst ved at 

intern prosjektleder fra prosjekteringen fortsatte som prosjektleder også for byggeperioden.   

 

Fra starten av anleggsarbeidet foregikk kommunikasjonen, utover byggemøter, mellom 

byggherre og entreprenør kun per e-post. Avvik, tekniske avklaringer og andre uenigheter ble 

ikke diskutert direkte ute på anlegg, de ble kun svart ut i e-post og ikke i egnet skjema. Dette 

medførte misforståelser mellom partene og ekstra tidsforbruk for å nøste opp i 

kommunikasjonsutfordringene og rydde blant dokumentasjonen. Videre viste det seg at det 

ikke var avsatt nok ressurser hos byggherre til å følge opp utbyggingen bra nok. I tillegg har 

kommunens interne prosjektleder vært delvis sykmeldt. Mye tyder også på at entreprenør blir 

forsinket med avslutning av prosjektet som igjen krever bygge- prosjektlederressurser for en 

lengre oppfølgningsperiode enn beregnet. 

 

På grunn av ovennevnte administrative og kontraktsmessige utfordringer i prosjektet samt 

utfordringer i samarbeidet mellom byggherre og entreprenør ble prosentsatsen for byggeleder 

øket fra 50 % til 100 % samt at det ble satt inn ytterligere ressurser i prosjektledelsen for å 

forbedre prosjektstyringen. Assisterende prosjektleders tidsforbruk på prosjektet er 40 % og 

vedkommende skal i hovedsak fokusere på uforente avvik- og endringsmeldinger samt 

kommunikasjonshåndtering mellom byggherre og entreprenør.  
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Endringsmeldinger 

Byggherre har mottatt 14 stk. endringsmeldinger med krav på totalt kr 2 800 262 eks. mva, 

men kun godkjent 7 stk. endringsmeldinger på totalt kr 500 000 eks. mva. 

Det er fortsatt uenigheter mellom byggherre og entreprenør angående en endringsmelding 

vedrørende flytting av kabler. Entreprenør er ansvarlig i henhold til kontrakt for koordinering 

med berørte kabeletater. Prosjekterende var i dialog med Norgesnett og Telenor under 

prosjekteringen. Når kontrakt med entreprenør var inngått tok byggherre kontakt med 

kabeletater for å informere om prosjektet og stille krav til flytting av kabler som kommer i 

konflikt med anlegget. Kabler ble ikke fjernet før mars 2018. Dette har medført forsinkelser 

hos entreprenør og dermed varsel om ytterligere kostnader på prosjektet til byggherre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Gjeldende budsjett: 

 

TANGENVEIEN, YTRE ENEBAKK   
FORDELING AV KOSTNADSRAMME    

    

    
PROSJEKTNR.: 4807   
PROSJEKTNAVN : Oppgradering Tangenveien Ytre Enebakk 
TYPE PROSJEKT: Oppgradering vei   
FASE Utførelsesfase / Byggebudsjett  
ENTREPRISEFORM: Generalentreprise   

    
    

POST  Sum (kr.)  
    

    
ENTREPRISEKOSTNAD  8 412 000  
1     Felles kostnader  750 000  
 8    Generelle kostnader  1 475 000  
831  Intern administrasjon  1 500 000  
 9    Spesielle kostnader  400 000  
96   Merverdiavgift  2 759 250  

    

    
BASISKOSTNAD  15 296 250  
     
STYRINGSRAMME   15 296 250  
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 0     Usikkerhetsavsetning 15%  2 294 438  
KOSTNADSRAMME  17 590 688  

    

    
Hovedpostene for de ikke-fysiske delene fordeles på følgende måte: 

    
Felleskostnader:    
 11/12  Rigg og drift   650 000  
 18    Hjelpearbeider  100 000  

    

Generelle kostnader:    
 81    Programmering (skisseprosjekt Sweco)   
 820  Prosjektering   800 000  
 832  Prosjekt og Byggeledelse (PL, PGL, BL)       400 000  
 833  Uavhengig kontroll (RIG)  60 000  
 84    Bikostnader  85 000  
 85    Gebyrer  30 000  
 851  Anlegg/forberedelse  100 000  
    
    
Spesielle kostnader:    

    
 92    Tomteervervelse  250 000  
 96    Merverdiavg.  2 759 250  
 99    Diverse  150 000  

 

 

 

Nytt forslag til budsjett: 

 

TANGENVEIEN, YTRE ENEBAKK   
FORDELING AV KOSTNADSRAMME    

    

    
PROSJEKTNR.: 4807   
PROSJEKTNAVN : Oppgradering Tangenveien Ytre Enebakk 
TYPE PROSJEKT: Oppgradering vei   
FASE Utførelsesfase / Byggebudsjett  
ENTREPRISEFORM: Generalentreprise   

    
    

POST  Sum (kr.)  
    

    
ENTREPRISEKOSTNAD  8 333 000  
1     Felles kostnader  750 000  
 8    Generelle kostnader  3 775 000  
831  Intern administrasjon  1 500 000  
 9    Spesielle kostnader  400 000  
96   Merverdiavgift  3 314 500  

    

    
BASISKOSTNAD  18 072 500  
 0     Forventet tillegg (inkl. mva)  625 000  
STYRINGSRAMME   18 697 500  
 0     Usikkerhetsavsetning 15%  2 804 625  
KOSTNADSRAMME  21 502 125  
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Hovedpostene for de ikke-fysiske delene fordeles på følgende måte: 

    
Felleskostnader:    
 11/12  Rigg og drift   650 000  
 18    Hjelpearbeider  100 000  

    

Generelle kostnader:    
 81    Programmering (skisseprosjekt Sweco)   
 820  Prosjektering   1 500 000  
 832  Prosjekt og Byggeledelse (PL, PGL, BL)    2 000 000  
 833  Uavhengig kontroll (RIG)  60 000  
 84    Bikostnader  85 000  
 85    Gebyrer  30 000  
 851  Anlegg/forberedelse  100 000  

    
Spesielle kostnader:    

    
 92    Tomteervervelse  250 000  
 96    Merverdiavg.  3 314 500  
 99    Diverse  150 000  

 

 

Total forventet kostnad inkl. mva 21 502 125 

Midler til disposisjon for 2018 inkl. mva 17 590 688 

Antatt behov for tilleggsbevilgning 3 911 437 

 

Alternative løsninger 

Alternativ løsning som kan begrense kostnadene, er at prosjektledelsen fra vedtaksdato igjen 

reduseres til de ressursene som først var planlagt i prosjektet. Videre kan man i mindre grad ta 

høyde for kostnadene for de uavklarte endringsmeldingene må dekkes av byggherre. 

 

Vurderinger og begrunnelse 

Rådmannen vurderer at det har blitt et bedre arbeidsmiljø på prosjektet. Samarbeidet mellom 

Enebakk kommune og entreprenør er betraktelig forbedret. Det har ikke blitt utsendt 

endringsmeldinger eller nevneverdige avvik fra og med at assisterende prosjektleder kom inn 

i prosjektet. Det er derfor ønskelig å beholde en styrket prosjektledelse ut byggeperioden. 

 

På bakgrunn av at prosjektledelsen er styrket med ytterligere ressurser øker kostnader for 

prosjekt- og byggeledelsen vesentlig og dermed den totale prosjektkostnaden. 

I «Saksopplysninger» er det nærmere redegjort bakgrunnen for dette. I tillegg kan det 

bemerkes at manglende erfaring hos byggherre også medførte at bemanningen i 

utgangspunktet ble beregnet for lavt. For å ta høyde for risikoen for at kostnader med 

uavklarte endringsmeldinger faller på byggherre anbefaler rådmannen fortsatt å avsette 15% 

til uforutsett tross at prosjektet nærmer seg slutten. Sammen med de øvrige økte kostnadene 

som det er redegjort for under «Saksopplysninger» gjør dette det nødvendig å øke rammen for 

prosjektet med 4 millioner kroner, jfr. foranstående reviderte budsjett. 
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1 Anskaffelsen 

1.1 Oppdragsgiver 

Enebakk kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har ca. 10.900 innbyggere. Mer info 

om kommunen finnes på www.enebakk.kommune.no 

 

1.2 Anskaffelsens formål/ omfang 

Enebakk kommune skal oppgradere av den kommunale delen av Tangenveien, Ytre Enebakk, 

i henhold til kommunal norm. 

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende anleggsarbeider:  

 ca. 700 m atkomstvei med fortau. 

 kabelgrøft på hele strekning, samt veibelysning og fordelingsskap. 

 

Det forutsettes at anleggsområdene istandsettes fortløpende etter hvert som grøftearbeidene på 

de enkelte strekk fullføres. 

Veien er i dag grusbelagt med en variert bredde fra 3 meter opptil 8 meter. Det er høy 

kjørehastighet og det forekommer ofte farlige situasjoner for myke trafikanter.  

Boligområdet langs Tangenveien var tidligere et hytteområde. Etter mangfold av 

bruksendringer til bolig har trafikken øket kraftig. 

Grunnet veiens dårlige forfatning og veigrunnlag samt øket trafikk og hastighet har Enebakk 

kommune planlagt oppgradering av veien for å sikre myke trafikanter, forbedre eksisterende 

overvannshåndtering, senke kjørehastigheten samt påse området en standardisert vei som 

samsvarer med dagens behov.  

Sweco har stått for prosjektering. 

Prosjektet er planlagt gjennomført som en generalentreprise. 

Opsjoner fremkommer av «Kapittel 06 Opsjoner» i mengdebeskrivelsen. Disse skal prises i 

sin helhet. Oppdragsgiver vil ta stilling til om disse skal utløses på et senere tidspunkt. 

 

1.3 Beliggenhet og adkomst 

 

Oversikt over prosjektområdet er vist på tegning nr. C1. Kabeltraseene er vist på tegning nr. 

IN01. 
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Entreprenøren er ansvarlig for nødvendig lokal arbeidsskilting, inkl. nødvendig skilting for 

arbeidsvarsling, stengning av veier og omkjøring, samt forskriftsmessig sikring av 

anleggsområdet.   

Tillatelse til bruk av private veier utenom ledningstraséer må entreprenøren selv innhente i 

den grad han ønsker å benytte slike. 

Eventuelle midlertidig stengning av veier, skal avklares i god tid med byggherren, berørte 

grunneiere, samt alle utrykkingsetater (herunder brannvesen, politi og ambulansetjeneste samt 

renovasjonsfirma). 

Entreprenøren skal holde veier som blir benyttet i farbar stand i anleggsperioden, og skader på 

veiene skal utbedres umiddelbart. 

Berørte veier skal istandsettes så snart forholdene ligger til rette for dette. 

Bruk av offentlige veier skal skje i henhold til gjeldende regler. 

Skader på og tilsøling av veier med spillmasse er entreprenørens ansvar og slike forhold må 

utbedres omgående. 

Entreprenøren må før graving kontakte alle kabeletater for kabelpåvisning. 

Kostnader knyttet til kabelpåvisning skal dekkes av entreprenør. 

Det henvises i denne sammenheng til: 

- Publikasjon nr. 286 – 1992: Anleggsmaskiner og luftledninger, 

utgitt av Norges Energiverkforbund. 

 

1.4 Anskaffelsens varighet 

Avtalen vil gjelde fra signert kontrakt til ferdigstillelse av prosjektet. 

 

1.5 Nærmere definerte krav til leveransen 

Anbudets mengdebeskrivelse kan leveres på minnebrikke (evt. CD) f.eks. i NS 3459- format 

sammen med en bekreftet komplett utskrift av mengdebeskrivelsens poster med priser. 

Dersom det ikke er samsvar mellom minnebrikke og utskrift, gjelder utskriften. 

Anbyder kan velge å benytte G-PROG Linker ved prising av mengdebeskrivelsen og 

vedlegge anbudet en bekreftet komplett utskrift av ferdig priset mengdebeskrivelse. Felter i 

tekstkolonnen som skal fylles ut med priser eller opplysninger, må fylles ut manuelt på 

utskriften. 

Anbydere som velger å benytte G-PROG Linker anmodes om å ta ut en prisfil (via G-PROG 

Linker) som vedlegges anbudet på minnebrikke.  
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1.6 Byggherrens ytelser 

Byggherren vil ha egen byggeleder for prosjektet. 

 

1.7 Tidsfrister 

Byggherren forutsetter at kontrakt inngås i midten av juni 2017, og forutsetter oppstart av 

anleggsarbeidene så snart som mulig etter dette.  

 

Total anleggsperiode anslås til ca. 12 måneder. 

 

 

1.8 Befaring 

Det vil bli holdt felles befaring onsdag 26. april 2017 kl 12:00 med fremmøte ved 

bussholdeplassen Tangenveien/fv155. 

 

1.9 Avtalebrudd 

Leverandøren er forpliktet til å levere i henhold til dette konkurransegrunnlag med vedlegg, 

og i henhold til NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt. Eventuelle brudd på 

avtalen (forsinkelser, mangler etc.) er regulert av NS 8406.  

 

1.10 Oppdragsgivers kontaktperson – tilleggsopplysninger 

Hvis leverandør mener at konkurransegrunnlaget inklusive vedlegg ikke gir tilstrekkelig 

informasjon og veiledning, kan det skriftlig stilles spørsmål eller bes om tilleggsopplysninger 

til oppdragsgiver ved: 

 

 

Eventuelle skriftlige tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysninger oppgradering 

Tangenveien». Muntlige henvendelser vil ikke bli besvart. Det skal ikke være noen form for 

kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Enebakk Kommune 

v/ innkjøpsansvarlig Roger Thompson 

roger.thompson@enebakk.kommune.no 

POSTADRESSE/ BESØKSADRESSE 

Enebakk Kommune 

Prestegårdsveien 4 

1912 Enebakk 
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2 Generelle administrative opplysninger og vilkår 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens 

estimerte totale verdi er under EØS terskelverdi for bygg- og anleggskontrakter og blir derfor 

gjennomført etter forskriftens alminnelige bestemmelser del l og ll. 

2.2 Avtaleforholdet  

Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte avtaleutkast og NS 8406. Som kontraktdokument 

vil byggblankett 8406A benyttes. 

Det gjøres følgende unntak fra NS8406: 

Punkt 8 Sikkerhetsstillelse:  

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

Punkt 22.3 Vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser 

Blir ikke partene enige om prisen på et slikt tilleggsarbeid, står byggherren fritt til å la en  

annen utføre arbeidet, eller å la entreprenøren utføre arbeidet etter regning. 

Punkt 23.1 Indeksregulering 

Det gis ikke adgang til å endre kontraktssummen som følge av endringer i priser, lønninger og 

sosiale utgifter. 

Punkt 23.3 Fakturering og betaling 

Når entreprenøren krever avdrag eller sluttoppgjør, skal han sende byggherren spesifisert  

faktura som følger oppbyggingen i kontraktens mengdebeskrivelse slik at faktura kan  

kontrolleres. 

Punkt 26 Forsinkelse 

Ved forsinkelse kan byggherren velge om han vil kreve dagmulkt eller erstatning. Valg av 

dagmulkt er ikke til hinder for at byggherren i tillegg krever erstatning for å få dekket tap som 

ikke dekkes av dagmulkten. 

 

2.3 Forretningshemmeligheter 

Leverandør kan velge å levere en sensurert versjon av tilbudet hvis de mener at dette 

inneholder sensitiv informasjon. 
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I denne konkurransen vil enhetspriser være å anse som forretningshemmeligheter og kan 

unntas offentlighet. Totalpris vil være offentlig for andre aktører som ønsker innsyn etter 

tildeling, av hensyn til etterprøvbarhet, jmf. anskaffelsesloven §4. 

2.4 Byggherre 

 

Byggherre:  Navn:   Enebakk kommune 

   Adresse:   Prestegårdsveien 4 

      1912 Enebakk 

   Tlf:    64 99 20 00 

   E-post:   sofia.kalenius@enebakk.kommune.no 

   Saksbehandler : Sofia Kalenius 

 

Rådgivende   Navn:   SWECO Norge AS 

ingeniører:  Adresse:  Jernbaneveien 5-7 

      1400 Ski 

   Tlf:   90 50 71 70 

   E-post:   robertdahl.seielstad@sweco.no 

   Saksbehandler: Robert Seielstad  

 

 

 

3 Gjennomføring av konkurransen 
 

Denne anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Blant 

annet i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del l og ll. 

Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i 

forvaltningsloven. 

Denne anskaffelsen følger prosedyren «åpen tilbudskonkurranse». 
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3.1 Fremdriftsplan 

GENERELT  

Utsendelse av konkurransegrunnlag 07.04.17 

Frist for å levere tilbud (kl 12:00) 18.05.17 

Dialog Uke 16 

Forventet tildeling av kontrakt 29.05.17 

Karensperiode 08.06.17 

Kontraktsignering 09.06.17 

 

Det tas forbehold om endring i fremdriftsplan. Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende før 

utløp av tilbudsfristen. Ved postforsendelse er det leverandørs ansvar at tilbudet er 

oppdragsgiver i hende innen leveringsfristens utløp. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  

 

3.2 Dialog 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gå i dialog med en eller flere tilbydere etter 

tilbudsfristens utløp. Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at 

tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av 

rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov. 

 

3.3 Rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlag 

Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av 

konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter helt frem til kontraktsignering. Slike 

rettelser, suppleringer eller endringer før tilbudsfrist vil umiddelbart bli meddelt 

leverandørene. 

Spørsmål vedrørende anskaffelsen må rettes skriftlig til oppdragsgiver i rimelig tid før 

tilbudsfristens utløp. Svar på spørsmål vil bli meddelt leverandørene snarest og i god tid innen 

tilbudsfristens utløp. 

4 Kvalifikasjonskrav for denne anskaffelsen 
 

Dersom noen av disse kravene ikke oppfylles eller er dokumentert av leverandør, vil tilbudet 

avvises. Oppfyllelse av de obligatoriske kravene i 4.1 samt øvrige kvalifikasjonskrav er en 

forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. 
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4.1 Lovpålagte, obligatoriske og ufravikelige krav 

Oppdragsgivers 

kvalifikasjonskrav 

Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt 

HMS – egenerklæring 

Det kreves at leverandøren fremlegger 

HMS-erklæring 

 HMS – egenerklæring om at leverandør oppfyller, eller ved en evt. 

tildeling av avtale vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen 

helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæring skal vedlegges tilbudet. 

Skatteattest for skatt og mva 

Det kreves at leverandøren fremlegger 

skatteattest for skatt. Dersom det er restanse 

må dette begrunnes. 

 

 Attest på betalt skatt og mva (skjema RF-1244 bør brukes). 

Attesten skal ikke være eldre enn 6 mnd. Regnet fra tilbudsfrist. 

 

4.2 Øvrige kvalifikasjonskrav 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er 

oppfylt 
Firmaattest 

Det kreves at firmaet har et lovlig etablert foretak. 
 Firmaattest eller attester for registrering i faglige register 

som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er 

etablert. 

Soliditet 

Det kreves at leverandøren skal ha en økonomisk 

og finansiell soliditet. Kredittverdigheten som 

legges til grunn for å bli kvalifisert for denne 

konkurransen er A (kredittverdig) / AN 

(nyetablert). Leverandører med lavere rating vil 

avvises. 

 Fremlegge kredittvurdering ikke eldre enn 1 år. Ratingen 

må utstedes av en godkjent kreditvurderingsinstitusjon for 

eksempel banker eller kredittselskaper. 

 Leverandører som av gyldige grunner ikke kan fremlegge 

den etterspurte dokumentasjon må vedlegge tilstrekkelig 

dokumentasjon på økonomisk soliditet og sikkerhet. 

Ansvarsrett 

Det kreves sentral godkjenning eller lokal 

godkjenning for ansvarsrett etter plan- og 

bygningsloven for følgende godkjenningsområder 

 Ansvarlig utførende av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner, tiltaksklasse 2. 

 Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, 

konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2. 

ADK-1 

Det stilles krav om ADK-1 sertifikat. 
 Fremlegge gyldig ADK-1 sertifikat. 

 

 

5 Krav til tilbudet 
 

Leverandører skal besvare alle spørsmålene i anbudsdokumentene. Manglende forespurt 

dokumentasjon fører til at tilbudet blir avvist. 

 

5.1 Minstekrav 

Kravene skal bekreftes av leverandøren i sitt tilbud. Eventuelle forbehold mot minstekrav i 

dette punktet må tydelig fremkomme av tilbudsbrevet. Vesentlige forbehold vil medføre at 

tilbudet blir avvist. 
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 Det er krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingeordning og at lærlinger skal 

delta i utførelse av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av leverandøren eller en 

eller flere av hans underleverandører. 

 Eventuell bruk av underentreprenører må fremkomme av tilbudet. Det er ikke 

anledning til å ha mer enn 2 ledd i leverandørkjeden under seg. Eventuelle 

underentreprenører skal fremkomme av tilbudet. 

 Entreprenøren skal innen 1 uke etter kontraktsinngåelse utarbeide detaljert 

fremdriftsplan. 

 Anleggsleder skal være norskspråklig. 

 Sveising av PE-rør skal utføres av personell med sveisesertifikat som kan godkjennes 

av rørprodusent og byggherre/tiltakshaver, samt ha praktisk erfaring fra sveising av 

tilsvarende rørdimensjon på annet prosjekt      

 Oppdraget skal ikke prisjusteres. 

 Oppdragsgivers avrop skal uten ugrunnet opphold bekreftes skriftlig. 

 Faktura skal sendes i EHF-format, alternativt kan oppdragsgivers e-postmottak brukes. 

 Betalingsfrist iht. NS8406. 

 

5.2 Tildelingskriterier 

 

Tildelingskriteriene skal dokumenteres. 

 Entreprenørene må kunne vise til erfaring og kompetanse som kreves for å 

gjennomføre oppdraget.  

 Entreprenørene skal beskrive hvordan miljøhensyn tas i forhold til gjennomføring av 

oppdraget.  

 Entreprenøren må fremlegge overordnet fremdriftsplan for oppdraget. 

 Pris 

 

Skjema med mengdebeskrivelse skal prises fullstendig. Totalpris vil være gjenstand for 

evaluering. 

Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å 

utføre samtlige arbeider som fremgår av anbudsdokumentene.    

Det skal medtas ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid.    

Kontraktssummen skal også omfatte alle omkostninger som følge av gjeldende offentlige 

påbud, verne- og miljøverntiltak. 

I tillegg skal prisskjema for enhetspriser og påslag besvares. 

 



30/18 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning - 18/00162-1 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning : Konkurransegrunnlag oppgradering Tangenveien endelig versjon 070417

Konkurransegrunnlag                                                                                                               Oppgradering Tangenveien 

 

11 
 

5.3 Språk 

Alle dokumenter, eller annen dokumentasjon som omhandler dette tilbudet, skal være/ foregå 

på norsk. 

5.4 Innlevering av tilbudet 

Tilbudet skal leveres til servicetorget i Enebakk kommune. Tilbudet kan også sendes pr post. 

Tilbud som mottas etter fristen vil bli avvist. 

Innleveringssted: 

 

 

 

 

5.5 Vedståelsesfrist 

Leverandøren er bundet av tilbudet i 3 – tre måneder fra fristens utløp. 

 

6 Forhold på byggeplassen 

 

6.1 Riggplass 

Riggplass etableres etter nærmere avtale med byggherren. Størrelsen på riggplassen avtales 

nærmere. 

Vann- og avløpsanlegg til riggplassen forutsettes tilknyttet eksisterende kommunalt 

ledningsnett.  

Entreprenøren skal i tilknytning til sitt anleggskontor ha nødvendig plass til å avholde 

byggemøter samt kontorplass til kommunens byggeleder. 

Brakkerigg skal anmeldes til og godkjennes av kommunen. 

6.2 Disponibelt anleggsbelte 

Anleggsbredden i og langs eksisterende veier forutsettes begrenset til veigrunnens faktiske 

bredde (vei + veigrøft). Anleggsbredden i grønt-/utmarksarealer forutsettes begrenset til inntil 

15 m. 

6.3 Arbeidstid - anleggsledelse 

Arbeidstiden på virkedager, mandag - fredag, skal være begrenset til perioden mellom kl. 

07.00 og kl. 21.00. Sprengningsarbeider etter kl. 20.00 er ikke tillatt. Arbeidstiden på lørdager 

begrenses til perioden mellom kl. 09.00 og kl. 17.00. Maskinelt arbeid på søndager tillates 

ikke. 

BESØKSADRESSE/POSTADRESSE 

Enebakk Kommune 

Prestegårdsveien 4 

1912 Enebakk 
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Anlegget skal ha en ansvarlig anleggsleder som er tilstede på anleggskontoret eller på 

anlegget, og som er lett tilgjengelig for byggherrens byggeleder.  

6.4 Rapportering 

Entreprenøren skal daglig føre rapport som bl.a. inneholder opplysninger om innsats fra 

mannskap og maskiner, type arbeid, hvilke strekninger det er arbeidet på, samt opplysninger 

om værforhold og temperatur. Rapporten skal forevises byggherren ved forespørsel. 

Rapporteringen skal også omfatte utfylling av de kontrollskjemaene som er vedlagt 

prosjektbeskrivelsen. 

6.5 Grunnundersøkelser 

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser for traseén. Det er ut fra Norges Geologiske 

Undersøkelses løsmassekart antatt vekselsvis bart fjell og tynn hav-/strandavsetning i 

varierende tykkelser langs prosjektert vegtrasé. 

6.6 Overskuddsmasser 

Overskuddsmasser skal der det er mulig disponeres i anleggsområdet. Dersom 

overskuddsmassene kan disponeres langs grøfta der de er lastet ut, skal arbeidene med 

overskuddsmassene være inkludert i prisene for komplette grøfter.  

Overskuddsmasser fra jord- og fjellgrøft som skal benyttes ved anlegget skal deponeres etter 

avtale med byggherren. Oppgjør for transport til og fra mellomlager, samt opplasting på 

mellomlager av slike masser, skal inkluderes i prisen for komplette grøfter.  

Overskuddsmasser fra jord- og fjellgrøfter som ikke kan disponeres i anleggsområdet, eller 

som ikke skal benyttes av byggherren og/eller grunneier i eller utenfor anleggsområdet, skal 

etter nærmere avtale transporteres til godkjente fyllplasser som skaffes til veie av 

entreprenøren. Eventuell fyllplassavgift dekkes etter regning uten påslag. Borttransport av 

asfalt dekkes av egen post. Se priskjema. 

 

6.7 Utstikking/innmåling 

Entreprenøren skal selv stå for alle utstikkinger, samt innmåling av nye ledninger i alle 

kummer, i vertikale og horisontale knekkpunkter, samt avgrening for stikkledninger, 

påkobling av overvannsledninger fra sandfang og avslutning av ledningsanlegg i grøfter.  

Det forutsettes at entreprenøren benytter kvalifisert personell til alle utstikkings- og 

innmålingsarbeider.  

Sweco vil oppgi koordinater til Byggherre. Byggherre vil oppgi koordinater for kummer og 

vinkelpunkter langs ledningstraseer. Koordinater på fastmerker må entreprenøren selv 

innhente fra Enebakk kommune.  

Oppmålingsarbeidene skal følge norm for ledningskartverk dersom ikke annet avtales. 

Resultat fra innmåling av anleggene skal føres på vedlagte skjemaer, samt leveres til Enebakk 

kommune på sosi-format i høydemodell NN2000. Alle kummer skal fotograferes med 

bunnring og med nordpil. 
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6.8 Ferdigbefaring - overlevering 

Testing og innregulering av tekniske anlegg 

Entreprenør skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av 

tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå 

hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomføres.  

Entreprenør skal i samarbeid med kommunen igangsette de tekniske anlegg og installasjoner 

og forestå kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. 

Entreprenør skal dokumentere gjennomføringen og resultatene av prøvene. Er ikke annet 

avtalt skal kommunen motta ovennevnte dokumentasjon tre uker førferdigbefaringen.  

Ferdigbefaring  

Entreprenør skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av tiltak før overtakelsesforretningen 

avholdes, hvor representanter fra kommunen og entreprenør deltar. Entreprenør skal notere 

eventuelle mangler som avdekkes.  

Levering av (FDV)- dokumentasjon 

Entreprenør skal levere forvaltning – drifts – og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV- 

dokumentasjon) for anleggene slik de er bygget til kommunen. Er ikke annet avtalt skal 

dokumentasjonen overleveres både i elektronisk format og i papirformat, senest tre uker før 

overtakelsesforretningen.  

Dokumentasjonen skal inneholde:  

 Bruker‐, drifts‐ og systemdokumentasjon for tekniske anlegg.  

 Billeddokumentasjon fra bygging av anleggene 

 Dokumentasjon fra TV-inspeksjon av ledninger for avløp og overvann 

 Rapport fra trykktest og desinfeksjon av ledningsnettet 

 Innmålingsdata og som byggetegninger i gjeldende SOSI-format for ledningsnettet 

(med bend, kummer, sluk, etc.) og veier. Alle anboringer til hovedledning skal innmåles 

og koordinatfestes med x,y,z-koordinater. 

 Dersom stikkledninger i første omgang kun blir lagt ut av veggrunnen, skal det angis 

kotehøyde innvendig bunn avløpsledning ved stoppekran. Det settes 2x2” 

trykkimpregnert stolpe som angir beliggenhet av spillvannsledningen.  

 

Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse.  

 

Innkalling til overtakelsesforretning  

Entreprenør skal innen rimelig tid før tiltaket er ferdig skriftlig innkalle kommunen til 

overtakelsesforretning. En frist på 1 måned regnet fra mottak av innkallingen skal normalt 

anses som rimelig.  Innkalling kan ikke sendes før gjennomført ferdig befaring og mottatt 

FDV-dokumentasjon. 
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Innkallingen skal opplyse om:  

a) Hvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder 

b) Eventuelle gjenstående arbeider 

c) Om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring.  

d) Om grunnen er fradelt, eventuelt fremdrift for gjennomføringen av fradelingen. 

 

Overtakelseforretning 

Generelt  

Partene plikter å møte ved overtakelsesforretningen. 

Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak eller deler av tiltak med 

mindre det er avtalt samlet overtakelse av samtlige tiltak.  

Ved overtakelsesforretningen skal entreprenør fremlegge oversikt over de mangler selskapet 

noterte seg ved ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.  

Dersom det blir enighet om at kommunen skal overta anlegget før dette er ferdigstilt skal det 

stilles en særskilt garanti for gjenstående arbeider. 

Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 

tiltak. Kommunen forutsettes å ha gjennomført en kontroll av mottatte FDV – dokumenter.  

 Ved overtakelsesforretningen skal grunnen være fradelt. 

 

Protokoll fra forretningen  

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:  

a) Alle som er tilstede,  

b) Mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette,  

c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring  

d) Om tiltak overtas eller nektes overtatt og 

e) Kommunens begrunnelse for å nekte overtakelse, og entreprenørs begrunnelse dersom 

selskapet ikke godtar dette.  

 

Protokollen undertegnes av de partene som har vært tilstede. Partene skal ha vært sitt 

eksemplar av den underskrevne protokoll.  

Kommunens rett til å nekte overtakelse  

Tiltak skal være ferdigstilt i henhold til kontrakt for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse 

skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen 

av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av tiltaket, eller det har blitt 

enighet om noe annet.  
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Kommunen kan i tillegg nekte å overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon 

som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen.  

Kommunen kan likevel ikke nekte å overta hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon som 

har liten betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er 

nødvendig for at Kommunen skal kunne vurdere om kontraktens krav er oppfylt.  

Entreprenør plikter å utbedre påviste feil og mangler før overtakelsesforretning gjennomføres.  

Virkninger av overtakelse  

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:  

a) Risikoen for tiltaket går over fra entreprenør til kommunen 

  

6.9 Sikkerhet / helse / arbeidsmiljø 

Entreprenøren er ansvarlig for å organisere og følge opp verne- og miljøarbeidet på anlegget i 

henhold til "Forskrifter om internkontroll" fastsatt ved Kgl. res., 22. mars 1991, om 

kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. 

Navn på verneombud oppgis til byggherren innen fire uker etter inngåelse av kontrakt. 

Byggherren har utarbeidet en SHA – plan som inneholder krav til sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø i anleggsperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med dette. 

SHA – planen er vedlagt denne prosjektbeskrivelsen (vedlegg 1), og skal gjennomgås av 

tilbyder før HMS – egenerklæring utfylles. 

Dersom byggherrens egne arbeidere i kortere perioder oppholder seg innen entreprisens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 

miljøarbeidet. 

Før igangsettelse av arbeidet, skal ansvarlig søker for prosjektet gi den lovfestede melding til 

Arbeidstilsynet med gjenpart til byggherren og entreprenøren. Kopi av melding til 

Arbeidstilsynet settes opp synlig på entreprenørens brakkerigg. 

6.10 Hensyn til omgivelsene 

Entreprenøren skal under arbeidets gang utvise hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy etc. I samarbeid med byggherren skal 

entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.  

Kontakt med grunneiere som byggherre eller entreprenøren finner nødvendig, skal være 

inkludert i anbudssummen. 

Entreprenøren skal sette seg inn i støyforskriftene på stedet og om nødvendig kontakte 

ansvarlig kommunal myndighet (kommunelege e.l.) på stedet. 

Krav til påføring av vann og salt for støvdempning på veier oppgjøres etter egne poster.  
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Boring skal utføres med støvsuger. 

7 Avgjørelse av konkurransen 

Oppdragsgiver vil evaluere innkomne tilbud utfra beste forhold mellom pris og kvalitet. I 

begrepet «pris» er det totalpris fra mengdeskjema sammen med enhetspriser og påslag som 

legges til grunn. I de øvrige tildelingskriteriene vil det være leverandørs svar som legges til 

grunn.  

Beste tilbud innen pris gis 10 poeng. Øvrige tilbuds poeng settes i forhold til beste tilbud. 

Beste besvarelse innen kvalitetskriteriene gis 10 poeng. Øvrige tilbud gis poeng i forhold til 

beste tilbud.  

Tilbudene evalueres med følgende vektig: 

Pris:     60% 

Erfaring og kompetanse:  25% 

Miljøhensyn:    5% 

Fremdriftsplan:   10% 

 

8 Vedlegg 

Disse vedleggene følger med konkurransegrunnlaget: 

- Mengdeskjema (vedlegg 1) 

- Prisskjema enhetspriser og påslag (vedlegg 2) 

- Byggherres SHA-plan (vedlegg 3) 

- Tegningsliste m/vedlegg 

 

Dersom noen av de ovennevnte dokumenter skulle inneholde åpenbare feil, eller de 

nedlastede filene ikke kan leses slik de skal, er det leverandørens plikt å ta kontakt med 

kontaktpersonen for å få feilen rettet. 
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ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg

Saksnr.: 2013/404 Arkivkode:  250 Saksbehandler: Tore Hauger

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:

Byggekomiteen
Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

Forslag til nytt "Reglement for prosjektstyring", endring av 
Delegeringsreglementet og oppheving av "Retningslinjer for gjennomføring 
av utbyggingsprosjekter i kommunal regi"

Dokumenter som er vedlagt: 
 Forslag til ”Reglement for prosjektstyring”
 Utdrag av Delegeringsreglementet med forslag til endringer
 Forslag til ”Reglement for prosjektstyring” som viser endringer etter forrige 

behandling
Dokumenter som ikke er vedlagt:

 Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring i 
Enebakk kommune av 30.03.2011

 "Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi"
 Vedlegg til prosjektstyringsreglementet

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Vedlagte forslag til ”Reglement for prosjektstyring” vedtas.
2. Der arbeidsoppgaver eller myndighet i ”Reglement for prosjektstyring” er delegert til 

rådmannen eller nivå under rådmannen, gis rådmannen fullmakt til å endre 
reglementets bestemmelser om delegeringen uten å legge dette fram for politisk 
behandling.

3. Delegeringsreglementets pkt. 10 Byggekomiteen endres som vist i vedlegg 2.
Byggekomiteens navn endres til prosjekt- og byggekomiteen.

4. "Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi", sist 
vedtatt av kommunestyret 20.04.2009 erstattes av ”Reglement for prosjektstyring”, og 
oppheves.

5. Vedlagte forslag til ”Reglement for prosjektstyring” gjelder også for 
investeringsprosjekter som når de er fullførte skal overtas av Kirkelig Fellesråd, 
dersom prosjektet finansieres med over 50 % av midlene fra Enebakk kommune. 
Kommunestyrets vedtak av 18.06.2007 vedr. slike prosjekter oppheves. Kirkelig 
Fellesråd erstatter i disse prosjektene vedkommende fagavdeling.

6. Endringene gjøres fra vedtakets dato. Også igangværende prosjekter skal ta i bruk 
”Reglement for prosjektstyring”



30/18 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning - 18/00162-1 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning : Saksframlegg K sak 29-14 Forslag til nytt Reglement for prosjektstyring mv

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Det foreslås et nytt ”Reglement for prosjektstyring” til erstatning for bestemmelser om 
prosjektstyring i ”Retningslinjer for utbyggingsprosjekter”, Økonomireglementet og 
Delegeringsreglementet. 

Bakgrunn

Et første utkast til nytt ”Reglement for prosjektstyring” ble første gang behandlet i 
byggekomiteen 22.08.2013. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av utkastet, og det ble 
sendt tilbake til rådmannen for oppretting.

Rådmannen vurderte de synspunktene som kom fram i byggekomiteens behandling. Disse er 
ble forsøkt innarbeidet i utkastet til reglement. De viktigste endringene var følgende:

 I kapittel II «Forprosjektfasen» er det inntatt et eget avsnitt H om 
samhandlingen mellom administrasjonen og byggekomiteen i store prosjekter.

 I kapittel III «Gjennomføringsfasen» er det inntatt et eget avsnitt B om 
prosjektering der det velges en løsning med delentrepriser og et avsnitt C om 
godkjenning av grunneieravtaler.

 Bestemmelsene om rapportering er flyttet til et eget kapittel IV for tydeliggjøre 
at disse bestemmelsene gjelder gjennom alle prosjektets faser.

 Det er satt inn en bestemmelse om bruk av kommunens hjemmeside til 
informasjon om prosjekter til alle involverte og interesserte.

 Byggekomiteens navn endres til prosjekt- og byggekomiteen

Reglementet ble deretter behandlet på nytt i møte i prosjekt- og byggekomiteen 16.01.2014. 
Utkastet ble underlagt en grundig gjennomgang og diskusjon, som resulterte i ytterligere 
ønsker om bearbeiding. I tråd med disse ønskene forelegges nå et revidert utkast til 
«Reglement for prosjektstyring». De viktigste endringene fra forrige utkast er:

 Ved oppstart av forprosjektfasen i alle prosjekter skal formannskapet vurdere 
om prosjektet skal gjennomføres med en særlig involvering fra prosjekt- og 
byggekomiteen.

 Kontrahering er sløyfet som eget kapittel, da kontrahering kan komme inn i 
flere faser i prosjektet. Hovedbeskrivelsen av kontrahering er derfor flyttet inn i
beskrivelsen av forprosjektfasen, da dette er første fase der det  med noen 
sannsynlig blir innkjøpt tjenester. I prosjekterings- og gjennomføringsfasene er 
det derfor i hovedsak henvist til det som står om kontrahering under 
forprosjektfasen.

 Prosjekt- og byggekomiteens involvering på ulike stadier i prosjektene er 
utvidet og utdypet
.

Behandling av investeringsprosjekter styres i dag av 3 ulike dokumenter:
 Retningslinjer for utbyggingsprosjekter
 Økonomireglementet
 Delegeringsreglementet
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Dette gir en uoversiktlig situasjon for de involverte. I tillegg er det heller ikke på alle punkter 
samsvar mellom de 3 dokumentene. Videre kan samhandlingen mellom administrasjon og 
”politisk nivå" gjøres klarere og mer hensiktsmessig. Follo distriktsrevisjons 
forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring i Enebakk kommune av 30.03.2011 gir også 
innspill til en bedre prosjektstyring. Videre er plan- og bygningsloven endret siden 
styringsdokumentene ble utarbeidet. Rapporten fra Follo distriktsrevisjon kan også tyde på at 
kravene til rapportering fra de enkelte prosjektene er for omfattende i forhold til de ressurser 
som Enebakk kommune setter av til prosjektstyring. Til sammen har dette gitt grunnlag for en 
gjennomgang av prosjektstyringsdokumentene.

Saksopplysninger

Forslaget til ”Reglement for prosjektstyring” er utformet etter en grundig administrativ 
prosess, hvor også en ekstern prosjektleder er blitt brukt som konsulent. Utgangspunktet har 
vært de tre dokumentene nevnt over, ved siden av praktiske erfaringer med dagens regelverk, 
Follo distriktsrevisjons rapport og de målene som er gjengitt under «Vurderinger og 
begrunnelse». KS sine anbefalinger om arbeidsdeling mellom politisk og administrativt nivå, 
se vedlegg 4, har også blitt lagt til grunn. 

Økonomireglementet er allerede endret i en egen sak for å kunne tilpasses forslaget til 
”Reglement for prosjektstyring”. 

Klima- og miljømessige forhold 

Dette er søkt ivaretatt i forslaget til ”Reglement for prosjektstyring” gjennom utformingen av 
kapittel II pkt. E4 og kapittel IIIA pkt. D..

Økonomiske forhold

Å sikre god økonomistyring har vært et hovedmål for utformingen av forslaget til ”Reglement 
for prosjektstyring”.

Risikovurdering

Forslaget til ”Reglement for prosjektstyring” kan inneholde mangler. Konsekvensene av disse 
vil med stor sannsynlighet være små, da reglementet kan rettes på bakgrunn av praktisk 
erfaring med de første prosjektene som tar reglementet i bruk.

Alternative løsninger

Endringer i forslaget til reglement, eller forslag om andre endringer i Økonomireglementet,
Delegeringsreglementet og "Retningslinjer for utbyggingsprosjekter".

Vurderinger og begrunnelse

Reglementet er søkt utformet på en måte som sikrer tilstrekkelig administrativ og politisk 
kontroll med initiering, prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjekt, uten at dette 
skal skape unødvendig mye byråkrati og arbeid. 

Rådmannen har vurdert følgende mål som de viktigste for utformingen av ”Reglement for 
prosjektstyring”

 Sikre en god dialog mellom administrativt og politisk nivå
 Samle alle kommunale bestemmelser om prosjektstyring i ett dokument
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 Fokusere på at de vesentligste administrative og politiske ressursene blir lagt 
ned i initierings- og forprosjektfasen av prosjektene. Disse fasene har størst 
betydning for kostnader og kvalitet på prosjektene

 Sikre tilstrekkelig administrativ og politisk kontroll med initiering, 
prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjekt, uten at dette skal 
skape unødvendig mye byråkrati og arbeid

 Konsis, men detaljert beskrivelse, som gir et klart og godt grunnlag for 
gjennomføring av de enkelte prosjektene

 Et reglement som ikke inneholder krav til prosesser som ikke blir gjennomført 
i praksis

 Knytte arbeidet med initiering, utvikling og styring av prosjekter sterkere opp 
mot arbeidet med Handlingsplan (økonomiplan) og budsjett. Alle prosjekter 
skal forholde seg til rammene for kommunens totaløkonomi og behandles 
første gang i Handlingsplan eller budsjett

 En klarere definisjon av prosjekt- og byggekomiteens rolle, også i f.t. 
fagutvalgene

 Større fokus på utredning av alternativer for geografisk plassering av 
anlegget/bygget på et tidligere stadium i prosessen

 Kostnadsoverslag og rammer som vurderes trinnvis med tilhørende 
usikkerhetsanslag, og som behandles i budsjett/tiltaksplan etter at forprosjekt 
er gjennomført
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Saksprotokoll for  Kommunestyret - 19.05.2014

Behandling:

Votering: Formannskapets innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:

1. Vedlagte forslag til ”Reglement for prosjektstyring” vedtas.
2. Der arbeidsoppgaver eller myndighet i ”Reglement for prosjektstyring” er 

delegert til rådmannen eller nivå under rådmannen, gis rådmannen fullmakt til å 
endre reglementets bestemmelser om delegeringen uten å legge dette fram for 
politisk behandling.

3. Delegeringsreglementets pkt. 10 Byggekomiteen endres som vist i vedlegg 2. 
Byggekomiteens navn endres til prosjekt- og byggekomiteen.

4. "Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi", 
sist vedtatt av kommunestyret 20.04.2009 erstattes av ”Reglement for 
prosjektstyring”, og oppheves.

5. Vedlagte forslag til ”Reglement for prosjektstyring” gjelder også for 
investeringsprosjekter som når de er fullførte skal overtas av Kirkelig Fellesråd, 
dersom prosjektet finansieres med over 50 % av midlene fra Enebakk kommune. 
Kommunestyrets vedtak av 18.06.2007 vedr. slike prosjekter oppheves. Kirkelig 
Fellesråd erstatter i disse prosjektene vedkommende fagavdeling.

6. Endringene gjøres fra vedtakets dato. Også igangværende prosjekter skal ta i 
bruk ”Reglement for prosjektstyring”
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Reglement for prosjektstyring
i Enebakk kommune

Vedtatt av Enebakk kommunestyre xx.xx.2014

I. Behovsfasen (Vurderingsfasen, Skisseprosjekt) ....................................................................................... 2

II. Forprosjektfasen (Programmeringsfasen) ................................................................................................ 3

III. Prosjekteringsfasen ................................................................................................................................. 7

IV Gjennomføringsfasen............................................................................................................................... 8

IV. Rapportering ..................................................................................................................................... 10

V. Prosjektleders/prosjektansvarligs ansvar .............................................................................................. 10

VI. Avslutning.......................................................................................................................................... 11

VII. Vedlegg:............................................................................................................................................. 13
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I. Behovsfasen (Vurderingsfasen, Skisseprosjekt)

Behov

v

 Forprosjekt

t

 Prosjektering

g

 Gjennomføring

g

 Avslutning
g

Alle investeringsprosjekter skal første gang vurderes som en del av arbeidet 
med Handlingsplanen (økonomiplanen). For at behovet for prosjekt skal 
kunne vurderes på en best mulig måte, skal det utarbeides en 
skisseprosjektbeskrivelse som minimum skal inneholde følgende:

A. Hensikten med prosjektet. Hvilke behov skal prosjektet løse? Hvor 
påtrengende er disse behovene?

B. Risikovurdering. 
1. Hva skjer hvis prosjektet ikke realiseres?
2. Hvilke usikkerhetsfaktorer i f.t. økonomi, tid, kvalitet?

C. Alternativer. Kan utfordringen løses på alternative måter? 
Ulemper/fordeler med de ulike løsningene. (Hva er det beste 
alternativet? Hva er det billigste alternativet?)

D. Er geografisk plassering av prosjektet bestemt. Eller må dette 
utredes?

E. Kostnadsoverslag: Basert på erfaringstall fra lignende prosjekter + 
20 % uforutsett.

F. Forslag til finansiering.
G. Driftskonsekvenser. Hvilke besparelser/økte driftsutgifter medfører 

realisering av prosjektet?
H. Forslag til avsetting av midler til forprosjekt for prosjekter med et 

kostnadsoverslag på over 1 mill. kr.

Ansvar: Den enheten/avdelingen som ønsker prosjektet.

Kvalitetssikring av innspillet til Økonomiplanen: Økonomiavdelingen

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret.

Behovsfasen skal skje så tidlig som mulig, helst slik at nye prosjekter 
fremmes som forslag i siste år i økonomiplanen.
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II. Forprosjektfasen (Programmeringsfasen)

Behov

v

 Forprosjekt

t

 Prosjektering

g

 Gjennomføring

g

 Avslutning
g

For alle prosjekter som KST bevilger midler til i økonomiplanen skal det 
deretter gjennomføres et forprosjekt (en programmeringsfase). 

A. Ansvar
Kommunalsjefen i den avdelingen som fremmet forslaget, i samarbeid 
med prosjektleder i TES. Kommunalsjefen oppnevner en 
prosjektansvarlig (programmeringsleder) som har det daglige ansvar for 
prosjektet. Se kap. V for nærmere beskrivelse av 
prosjektansvarligsløpende ansvar.

B. Medvirkning
1. Forprosjektbeskrivelsen (jfr. pkt. G) skal utarbeides av en 

prosjektgruppe hvor minimum følgende skal delta: 
Prosjektansvarlig (leder i prosjektgruppa), brukerrepresentant(er), 
HVO, prosjektleder fra TES (for bygge- eller anleggsprosjekter) og 
innkjøpsrådgiver.

2. I byggeprosjekter skal i tillegg delta: Representant for 
Renholdsenheten, Øyeren IKT og Driftsenheten

3. Ved oppstart av forprosjektet skal det legges fram en sak for 
formannskapet som vurderer om prosjektet skal gjennomføres 
med en særlig involvering av prosjekt- og byggekomiteen som 
beskrevet i punkt J

C. Kvalitetssikring 
1. For prosjekter med en kostnadsramme under 5 mill. kr: 

Prosjektansvarligs kommunalsjef.
2. For prosjekter med en kostnadsramme på eller over 5 mill. kr: 

Prosjektansvarligs kommunalsjef, administrativt lederforum og
prosjekt- og byggekomiteen.

D. Avgjørelsesmyndighet 
1. For prosjekter med en kostnadsramme under 5 mill. kr: 

Administrativt lederforum
2. For prosjekter med en kostnadsramme på eller over 5 mill. kr: 

Vedkommende fagutvalg.

3. For bevilgning: Kommunestyret.
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E. Gjennomføring av forprosjektet
1. Forprosjektet kan gjennomføres i egen regi, helt eller delvis ved 

hjelp av innleide prosjektledere/konsulenter eller som del av en 
totalentreprise som også omfatter forprosjekt.

2. Innleie av prosjektledere/konsulenter kan skje gjennom 
eksisterende rammeavtale eller ved kontrahering.
Ved bruk av rammeavtale skal det utarbeides et avrop.

F. Kontrahering
1. Kontrahering skjer på ulike stadier avhengig av hvordan prosjektet 

gjennomføres (hvilke entrepriseformer som velges).
Kontrahering kan skje i en eller flere av følgende faser:

i. Før gjennomføring av forprosjekt
ii. Før gjennomføring av prosjektering

iii. Etter prosjektering
Kontrahering gjennomføres som følger:

2. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag:
i. Utarbeides av prosjektgruppen, og skal forholde seg til 

vedtatt skisseprosjekt. 
ii. Utformes i h.h.t. retningslinjer som fastsettes av 

Administrativt lederforum.
iii. Prosjektgruppen velger konkurranseform (Konkurranse eller 

konkurranse med forhandling)
iv. Godkjenning av konkurransegrunnlag gjøres i hh.t. punkt II

D.

3. Eventuelle forhandlinger gjennomføres av prosjektansvarlig og 
innkjøpsrådgiver.

4. Gjennomføring av anbudskonkurranser, herunder utarbeidelse av 
anbudsprotokoll, skal skje i hh.t. lov og forskrifter om offentlige 
anskaffelser og Enebakk kommunes interne retningslinjer (vedlegg 
5).

5. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for kommunen skal 
velges. Dette gjøres på grunnlag av fastsatt kriterier i 
konkurransegrunnlaget for vekting mellom pris, kvalitet, 
miljøvirkninger og gjennomføringsperiode.

6. Kontrahering skal skje i henhold til den til en hver tid gjeldende Lov 
om offentlige anskaffelser m/forskrift, og ved bruk av gjeldende 
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Norsk standard. Godkjenning av valg av tilbyder gjøres i hh.t. punkt 
II D.

7. Det utarbeides forslag til kontraktsdokumenter, basert på 
anbudsforespørselen, mottatt tilbud, kompletterte tegninger og 
beskrivelser m.m., samt møtereferater fra kontraktsforhandlinger.

G. Forprosjektbeskrivelsen
Det skal utarbeides en forprosjektbeskrivelse som minimum skal gi svar 
på følgende spørsmål (Se vedlagte mal):

1. En detaljert beskrivelse av hva prosjektet skal omfatte og hvilken 
kvalitet som legges til grunn.

2. Hva slags løsning skal velges? Herunder en vurdering 
innovasjonsløsninger med nye teknologier/metoder.
Mulige alternativer: Moduler, standardløsninger, arkitekttegnede 
løsninger

3. En utredning av prosjektets geografiske plassering
i. Ved et påbygg: Vurdering av grunnforhold, forholdet til 

reguleringsplan, særlig BYA o.a. reguleringsbestemmelser.
ii. Ved nyanlegg/nybygg: Utredning av alternative plasseringer, 

herunder:
1. Eiendomsforhold
2. Behov for reguleringsplan, evt. begrensninger i 

eksisterende reguleringsplan særlig i f.t. BYA (bebygd 
areal) o.a. reguleringsbestemmelser

4. Hvilke miljøvirkninger har prosjektet?
Hvordan kan miljøhensyn ivaretas på en best mulig måte ved 
gjennomføring av prosjektet?

5. Hvordan anbefales prosjektet gjennomført? 
i. Ved hjelp av egne ansatte og/eller rammeavtaler
ii. Ved OPS

iii. Ved totalentreprise (evt. med samspill)
iv. Ved entrepriseformer som innebærer at kommunen har 

selvstendige prosjekterende på et eller flere fagområder. 
For en oversikt over ulike entrepriseformer, se vedlegg 3.

6. Ulike alternativer skal vurderes og kostnadsberegnes. Forslaget til 
løsning skal begrunnes. Kostnadsberegningen skal inneholde alle 
relevante kostnader, også kostnader til infrastruktur, uteområder, 
offentlige gebyrer, inventar o.s.v. Kostnadsberegningen skal for 
alle forslag påplusses 20 % usikkerhet/tillegg. Kostnadsforslaget 
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for anbefalt løsning skal kvalitet sikres mot tilsvarende prosjekter 
som er kontraktsfestet den senere tiden.

7. Forslag til finansiering

8. Forslag til gjennomføringsplan hvor de ulike aktiviteter og 
ressursbehov tidsbestemmes i f.t. hverandre

9. Risikovurdering
v. Hva skjer hvis prosjektet ikke realiseres?
vi. Hvilke usikkerhetsfaktorer i f.t. økonomi, tid, kvalitet?

Hvor stor er sjansen for at de ulike feilene kan oppstå? 
Hva er konsekvensene av de ulike feilene?

H. Konklusjoner på pkt. 3, 4, 5 og 6 skal framstilles i form av forslag til 
vedtakspunkter.

I. Vedtak av kostnadsramme og finansiering
1. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på prosjektbeskrivelsen, 

skal fortrinnsvis vedtas gjennom den årlige behandlingen av 
budsjett og økonomiplan

2. Dersom prosjektet er tidskritisk, og ikke kan avvente ordinær 
behandling av budsjett og økonomiplan legges forprosjektet fram 
også for formannskap og kommunestyre til behandling. I slike 
tilfeller skal det også være utarbeidet en milepælsplan for 
gjennomføring av prosjektet som en del av forprosjektet.

J. Gjennomføring av prosjekter med særlig involvering fra prosjekt- og 
byggekomiteen

For prosjekter hvor dette er vedtatt (jfr. pkt. B 3) skal det i forprosjektfasen 
være en dialog med prosjekt- og byggekomiteen for å avklare viktige forhold 
i prosjektet. Hva slags forhold dette er kan variere fra prosjekt til prosjekt, 
men følgende kan nevnes:

 Valg av geografiske løsninger i f.t. plassering av bygg eller valg av 
traseer for anlegg

 Diskusjon av kvalitet i f.t. pris

 Hvordan prosjektet skal gjennomføres (byggemetode/entrepriseform)

 Milepælsplan for gjennomføring

Side�68



30/18 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning - 18/00162-1 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning : Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune 2014

7

III. Prosjekteringsfasen

Behov

v

 Forprosjekt

t

 Prosjektering

g

 Gjennomføring

g

 Avslutning
g

Dersom det er valgt en gjennomføringsstrategi med delentrepriser eller 
egne ansatte må det gjennomføres en detaljprosjektering forut for hver av 
disse delentreprisene. Det kan også være aktuelt med detaljprosjektering av 
enkelte forhold selv om en velger en totalentreprise eller et OPS-samarbeid. 

A. Ansvar
1. I prosjekteringsfasen overtas ansvaret for alle anleggs-

/byggeprosjekt av TES. Prosjekteringen ledes av en av TES 
prosjektledere eller av en innleid prosjektleder. Se kap. V for en 
nærmere beskrivelse av prosjektleders løpende ansvar.

2. For andre typer prosjekter ligger ansvaret fortsatt hos leder i den 
avdelingen som har fremmet prosjektet og hos den tidligere 
oppnevnte prosjektansvarlige.

B. Medvirkning
1. Prosjektgruppen, se pkt. II B 1-2.

C. Kvalitetssikring 
1. For prosjekter med en kostnadsramme under 5 mill. kr: 

Prosjektansvarligs kommunalsjef.
2. For prosjekter med en kostnadsramme på eller over 5 mill. kr: 

Prosjektansvarligs kommunalsjef, administrativt lederforum og
prosjekt- og byggekomiteen.

D. Avgjørelsesmyndighet 
1. For prosjekter med en kostnadsramme under 5 mill. kr: 

Administrativt lederforum
2. For prosjekter med en kostnadsramme på eller over 5 mill. kr: 

Vedkommende fagutvalg.

E. Prosjektering
1. En slik detaljprosjektering vil normalt bli gjennomført i samarbeid 

med innleide konsulenter for det enkelte prosjekteringsområde. 
Innleie av konsulenter kan gjøres gjennom rammeavtaler eller 
konkurranseutsetting. For gjennomføring av konkurranseutsetting, 
se pkt. II F. Ved bruk av rammeavtale skal det utarbeides et avrop.
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F. Som et ledd i arbeidet med den årlige budsjett og handlingsplan justeres 
alle prosjektbevilgninger i f.t. prisstigningen i årene fram til hele 
prosjektet er kontrahert.

IV Gjennomføringsfasen

Behov

v

 Forprosjekt

t

 Prosjektering

g

 Gjennomføring

g

 Avslutning
g

Gjennomføring er prosjektleders ansvar . For nærmere beskrivelse av 
prosjektleders ansvar, se kap. V.

A. Tid: Prosjektets ferdigstillelsesdato skal fastsettes og kontraktsfestes. Det 
utarbeides en milepælsplan/framdriftsplan basert på denne.

B. Organisasjon: Organisasjonsplanen kompletteres basert på valgt 
entrepriseform. Eksempler på organisasjonsplan ved ulike 
entrepriseformer er vist i vedlegg 3. 

C. Grunneieravtaler
1. Alle grunneieravtaler som er nødvendige for gjennomføring av 

prosjektet skal godkjennes av rådmann og underskrives av 
ordfører. 

2. Avtaler som innebærer kostnader for kommunen på over 
kr 500 000 skal behandles av formannskapet.

D. Kontrahering med etterfølgende budsjettjustering
1. Kontrahering gjennomføres som beskrevet i pkt. II F. Alternativt 

kan det for mindre prosjekter benyttes avrop på rammeavtale eller 
gjennomføring i egen regi.

2. Etter kontrahering, eller ved avslutning av prosjekteringsfasen ved 
bruk av rammeavtale eller utførelse i egen regi, sammenstilles de 
antatte anbud/prosjekterte kostnadene mot kostnadsberegningen 
i forprosjektet, og det utarbeides et gjennomføringsbudsjett 
(byggebudsjett). Budsjettet utarbeides i henhold til NS 3453; 
Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Finansieringsplan og 
driftskonsekvenser revideres. Påslaget for usikkerheten/tillegg i 
prosjektet kan på dette tidspunktet reduseres til 10 % for nybygg 
og 15% for rehabilitering. 

3. Dersom kostnadene etter at alle kontraheringer er gjennomført 
har økt med mer enn 10 % utover den generelle prisstigningen skal 
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det utarbeides ny sak med forslag om gjennomføring av 
kostnadsreduserende tiltak / økning av bevilgningen til prosjektet, 
dersom ikke overskridelsen kan dekkes ved økte tilskudd. Saken 
behandles av prosjekt- og byggekomiteen og fagutvalg. Ved forslag 
om økning av bevilgning må saken vedtas av kommunestyret. 

4. Avgjørelsesmyndighet for kontraheringen
Den delegerte avgjørelsesmyndigheten under forutsetter at 
prosjektet holder seg innenfor vedtatt budsjett.

i. For prosjekter hvor det skjer større endringer i 
kontraheringsfasen i forhold til vedtatt prosjektering, eller 
det skal tas stilling til utløsning av eventuelle opsjoner: 
Vedkommende fagutvalg. (Etter forutgående behandling
administrativt og i prosjekt- og byggekomiteen.)

ii. For prosjekter med en kostnadsramme under 5 mill. kr: 
Prosjektleders kommunalsjef

iii. For prosjekter med en kostnadsramme på eller over 5 mill. 
kr: Rådmann

Inngåtte kontraheringer skal refereres for prosjekt- og 
byggekomiteen

E. Bygge- og dispensasjonssøknader
Ved kontraheringen er det viktig å avklare hvem som har ansvaret for 
innsending av byggesøknad og evt. dispensasjonssøknad. For å sikre 
en god framdrift på prosjektet er det viktig å være tidlig ute med slike 
søknader.

F. Økonomi
1. Som et ledd i arbeidet med den årlige budsjett og handlingsplan 

justeres alle prosjektbevilgninger i f.t. prisstigningen i årene fram til 
hele prosjektet er kontrahert. 

2. Budsjetterte investeringer (nybygg, nyanlegg m.m.) for kommunen 
kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt. 
Dette innebærer at eventuelle byggelån, endelig finansiering 
(konverteringstilsagn), salg av eiendommer og inngang av 
statstilskudd m.m. må være i orden og godkjent av økonomisjefen. 
Bestemmelsen gjelder også private investerings-prosjekter hvor det 
er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti 
og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller 
driftsutgifter. 

3. Regnskapet føres hos økonomiavdelingen.
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IV. Rapportering

A. Tertialrapportering
1. Prosjektleder rapporterer til prosjekt- og byggekomiteen, fagutvalg, 

formannskap og kommunestyre i den ordinære tertialrapporteringen. 
2. Rapportens hovedpunkter skal være framdrift i arbeidet og økonomi.
3. Prosjektleder møter ved behandling av tertialrapporten i prosjekt- og 

byggekomiteen.

B. Avviksrapportering
1. Ved større avvik på prosjektets innhold, framdrift eller økonomi skal 

det rapporteres umiddelbart til prosjekt- og byggekomiteen.
2. Det settes opp et fast punkt på sakslista til prosjekt- og 

byggekomiteen for avviksrapportering og evt. annen muntlig 
rapportering fra prosjektene.

V. Prosjektleders/prosjektansvarligs ansvar

Nedenstående punkter er generelle og supplerende i f.t. det som framgår i 
beskrivelsen av prosjektets ulike faser og rapportering i foregående siste 
kapitler.

A. Prosjektleder/prosjektansvarlig skal bl.a.:

1. Være motoren for framdrift av prosjektet.

2. Arbeide for eksterne tilskudd til prosjektet

3. Gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjett. Det skal ikke 
foretas bestillinger som påfører kommunen kostnader uten 
budsjettmessig dekning.
Målet skal være gjennomføring av prosjektet innenfor en 
prosjektreserve på 0-5 % for nye bygg og 5-10 % for rehabilitering.
Prosjektleder har fullmakt til å håndtere avvik og endringer for den 
del av prosjektets reserver som ligger innenfor disse målene. 
Kommunalsjefen har myndighet til å disponere resterende 
prosjektreserve

4. Foreta løpende kostnadskontroll.
Det er viktig å kontrollere framdriften av prosjektet som helhet og de 
enkelte deloppgavene, særlig i prosjekter hvor kommunen har et hel-
eller delansvar for samordning av entreprenører, for å unngå 
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ekstrakostnader som følge av avvik og endringer. 
Et godt samarbeid med entreprenørene er også viktig

5. Koordinere aktiviteter innenfor prosjektet

6. Innhente relevante opplysninger i forbindelse med prosjektet

7. Sørge for nødvendige formalia 

8. Foreta bestillinger og attestere innkjøp for prosjektet.
Alle bestillinger skal foretas i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser.

9. Overholde andre vedtatte rammer for prosjektet

10.Kommunikasjon med de involverte, politiske utvalg og allmennheten 
om prosjektet. Informasjon om prosjektene kan med fordel gis 
fortløpende på kommunens hjemmeside.

11.Løpende kontroll med gjennomføringen (Byggeplasskontroll og 
sluttbefaring)

12.Arkivering av alle arkivverdige prosjektdokumenter

VI. Avslutning

Behov

v

 Forprosjekt

t

 Prosjektering

g

 Gjennomføring

g

 Avslutning
g

A. Prosjektdokumenter

1. Etter ferdigstillelse skal utarbeides «som bygget» dokumentasjon 
(FDV-dokumentasjon) som grunnlag for drift og vedlikehold av bygget.
(Dette skal inkludere bilder av installasjoner og konstruksjonsdetaljer 
som ikke blir synlige når bygget er ferdig.)

2. Dokumentasjonen skal overleveres Enebakk kommune før 
overlevering. Forterinnsvis fortløpende.

3. Dokumentasjonen skal overleveres i minst to eksemplarer på papir og 
i digital form;

a. en for oppbevaring hos kommunen sentralt

b. en for oppbevaring i byggets driftssentral
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B. Sluttrapport (sluttregnskap).

1. For store investeringsprosjekter - over 5,0 mill. kr - skal særskilt 
sluttrapport med fullstendig prosjektregnskap fremmes som sak for 
prosjekt- og byggekomiteen, fagutvalg, formannskap og kommune-
styre.

2. For store investeringsprosjekter over 5,0 mill. kr -avsettes 1,0 promille 
av budsjetterte byggekostnader på kommunens 
prosjektavslutningsfond (bundet investeringsfond). Fondsmidlene 
brukes til å finansiere arbeid etter ett- og treårsbefaring i diverse 
investeringsprosjekter.

3. Sluttrapporten skal også gi en kort oppsummering av prosjektet: 
Hva fungerte bra?
Hva bør gjøres annerledes neste gang?
Evaluering av prosjektkostnadene, se punkt C1 under.

C. Administrativ erfaringsoppsummering av prosjektet

1. Prosjektkostnadene, beregnet pr m2 BTA for bygg, skal legges inn i 
Enebakk kommunes erfaringsdatabase, og sammenlignes med andre 
bygg.
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VII. Vedlegg:

1. Mal for initieringsfasen
(ikke utarbeidet)

2. Mal for forprosjektfasen
(ikke utarbeidet)

3. Oversikt over ulike entrepriseformer 
(utarbeidet)

4. Eksempler på organisasjonsplan ved ulike entrepriseformer 
(ikke utarbeidet)

5. Enebakk kommunes interne retningslinjer for offentlige anskaffelser
(utarbeidet)

6. Retningslinjer for utforming av konkurransegrunnlag
(Forslag utformes av innkjøpsrådgiver)

7. Retningslinjer for arkivering av prosjektdokumenter
(Utarbeidet)

8. Oversikt over aktuelle lover med forskrifter og standarder
(ajourføres av prosjektleder)

9. Oversikt over inngåtte rammeavtaler
(Utarbeides av innkjøpsrådgiver)

10.Definisjon av forskjellen mellom investering og drift

11.Mal forsluttregnskap

Vedleggene er ikke en del av selve Prosjektstyringsreglementet, og vil til dels bli 
utarbeidet eller ajourført i ettertid som et veiledende supplement til 
reglementet.
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 31/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00117-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonens rapport pr 311018 Enebakk kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin rapportering pr 31.10.18, datert 
12.11.18. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 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.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner 
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonens rapport pr 31.10.18 
Kontrollutvalget behandlet 11.10.18 sak 25/18 Revisjonsstrategi 2018. På bakgrunn 
av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to ganger i løpet av 
revisjonsåret, pr. 31.10 og ved avslutning av revisjonsåret 30.04.  

Vedlagt rapport omfatter perioden 01.05.18 – 31.10.18 

Regnskapsrevisjon  
Fokusområder  
Fokusområdene for 2018 er følgende: 

 Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon

 Oppfølging av sykelønnsrefusjon

 Rutiner for innkjøp bl.a. offentlige anskaffelser

 Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå over flere
budsjettår
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 Regnskapspresentasjon inklusive noter og årsberetning 

 
Ressursbruk  
Nedenfor følger en sammenligning mellom budsjettert og medgått tid til revisjon i 
Enebakk kommune for perioden 1.5 – 31.10. for revisjonsårene 2016-2018. 
 
 

 

År 

 
2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

 
pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 

Regnskapsrevisjon 320,5 510 232,5 540 93 536 
Attestasjoner 28 110 68,5 80 34,5 84 
Kontrollutvalg 19,5 30 20,5 30 31,5 30 
SUM 368 650 321,5 650 159 650 

Kilde: FDRs rapporter pr 31.10.16, pr 31.10.17 og 31.10.18. 

 
 
VURDERING  
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om endring i fokusområdene for 
revisjonsarbeidet for revisjonsåret 2018.  
 
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om at det er spesielle forhold under de 
respektive fokusområder som kontrollutvalget bør være kjent med pr dags dato.  
 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 32/18 Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00185-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Enebakk Status Forvaltningsrevisjon 2011-2018 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 følgende:  

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende:  

§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 

kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 

behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt 
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

VURDERING  
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2011 – 2018. 

Status grønn  
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak. 
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Status gul 
Det er 2 saker som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
 Samhandlingsreformen (2018): Ifølge prosjektplanen skulle endelig rapport vært 

forelagt kontrollutvalget til behandling i november 2018. 
 
 
 Kirkebygda sentralrenseanlegg/ Vurdering av FDR IKS ifm. Kirkebygda 

sentralrenseanlegg (2018): Tilbakemeldingene er at saken trolig vil komme til 
politisk behandling i Enebakk kommunestyre først over nyttår. 

 
 

Status oransje 

Det er 4 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder 
følgende saker: 
 
 Demensomsorg (2015): Enebakk kommunestyre vedtok 27.2.17 i sak 11/17 

Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg følgende: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» til orientering.  
2. Kommunestyret ber Kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølgning 

av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et sendere tidspunkt.  
3. Rapporten oversendes HOS-utvalget til orientering 

 
 
Kontrollutvalget har ikke fulgt opp rapporten i egen sak etter kommunestyrets vedtak. 
 
 
 Mobbing i skolen (2016): Enebakk kommunestyre vedtok 4.12.17 i sak 102/17 

Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i rapporten om Mobbing i 
skolen følgende: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid på dette 

området i løpet av høsten 2018. 

 
 
Kontrollutvalget har ikke fulgt opp rapporten i egen sak i 2018. 
 
 
 Internkontroll (2017): Enebakk kommunestyre vedtok 28.5.18 i sak 43/18 

Kontrollutvalgets behandling av Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Enebakk kommune følgende: 

 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk kommune til 

orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette blant annet 

følgende tiltak:  
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a. Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem.  
b. Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere 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.  
g. Kommunestyret ber rådmann rapportere tilbake til kontrollutvalget om kommunens 

oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Ifølge kommunestyrets vedtak har rådmann frist til å gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget innen 12 måneder, dvs. innen 27.5.19. 
Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp saken i løpet av 1.halvår 2019. 
 
 
 Romerike Krisesenter IKS (2017): Enebakk kommunestyre vedtok 29.10.18 i sak 

82/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS følgende: 
 
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. 

 
 
Kontrollutvalget har ingen rolle i forbindelse med tilbakerapporteringen til 
kommunestyret i denne saken. Imidlertid bør kontrollutvalget følge med at en slik 
tilbakerapportering skjer. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I 
ENEBAKK KOMMUNE 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2011 – 2018 
Nr. 1/18                      A jour pr 06.12.18 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger 

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging  
FR-rapport 

6.Annet 

Enebakk         

 2011:        

 Dokumentbehandling og 
arkiv 

FDR KU 20.10.10  KU 23.3.11 KU 18.1.12 
KST 26.3.12 

KU 6.12.12 
KST 11.2.13 

 

 Prosjektstyring FDR KST 15.2.10 
KU 26.4.10 
KU 20.10.10 

 KU 14.6.10 
KU 9.2.11 

KU 11.5.11 
KST 10.10.11 

KU 10.5.12 
KST 17.9.12 

 

         

 Follo Krisesenter IKS FIKS KU 20.10.10   KU 18.1.12 
KST 26.3.12 

  

 Enebakk Produkter AS FIKS KU 20.10.10   KU 18.1.12 
KST 26.3.12 

  

 2012:        

 Internkontroll FDR KU 14.6.12  KU 20.9.12 KU 21.3.13 
KST 13.5.13 

KU 5.12.13 
KU 13.2.14 
KST 8.12.14 

 

 2013:        

 NAV Enebakk FDR KU 25.10.12 KU 6.12.12 KU 24.1.13 KU 31.10.13 
KST 9.12.13 

KU 4.12.14 
KST 23.2.15 

 

 Barnevern  
- hjelpetiltak i hjemmet 

FDR KU 25.10.12 KU 6.12.12 KU 24.1.13 KU 13.2.14 KU 25.9.14 
KU 5.5.15 
KST 18.5.15 

 

 2014:        

 Byggesaksbehandling FDR KU 5.12.13 KU 13.2.14 KU 19.3.14 KU 12.2.15 
KU 18.6.15 
KST 7.9.15 

KU 12.5.16 
KST 20.6.16 

 

 ROAF IKS RRI    KU 19.6.14 
KST 22.9.14 

 Felles 
prosjekt 

 Romerike Krisesenter IKS RRI    KU 19.6.14 
KST 22.9.14 

 Felles 
prosjekt 

 2015:        

 Demensomsorg FDR KU 12.2.15 KU 26.3.15 KU 5.5.15 KU 25.1.16 
KU 5.4.16 
KST 18.4.16 

KU 7.12.16 
KST 27.2.17 
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 Sikkerhet og beredskap FDR KU 6.11.14 KU 4.12.14 KU 12.2.15 KU 9.12.15 
KST 15.2.16 

KU 7.12.16 
KU 20.9.17 
KST 5.3.18 

 

 2016:        

 Mobbing i skolen FDR KU 10.11.15 KU 25.1.16 KU 5.4.16 KU 25.1.17 
KST 27.2.17 

KST 19.6.17 
KU 9.11.17 
KST 4.12.17 
(frist: høst 2018) 

 

 2017:        

 Kommunale avgifter FDR KU 7.12.16 KU 25.1.17 KU 15.3.17 KU 9.11.17 
KST 4.12.17 

KU 21.6.18 
KST 17.9.18 

 

 Internkontroll FDR KU 7.12.16 KU 25.1.17 KU 15.3.17 KU 6.12.17 
KU 22.3.18 
KST 28.5.18 

(frist: 12 mnd.)  

 Romerike krisesenter IKS RRI    KU 22.3.18 
KU 3.5.18 
KST 29.10.18 

(frist: 12 mnd.) Felles 
prosjekt 

 2018:        

 Samhandlingsreformen FDR KU 20.9.17 KU 9.11.17 KU 6.12.17    

 Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

FDR KST 4.12. 
KU 6.12.18 

KU 10.1.18 
KU 24.1.18 

KU 1.2.18 KU 11.10.18 
KST 

  

 Vurdering av FDR IKS ifm. 
Kirkebygda 
sentralrenseanlegg  

BDO  KU 24.1.18 
KST 26.2.18 
KU 22.3.18 

KU 21.6.18 KU 11.10.18 
KST 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 33/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00187-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:

1)
2)

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
hvert av prosjektene til neste møte.

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Enebakk kommune  2017 - 2020, 
EnebakkOverordnetAnalyse 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kommunestyre vedtok 27.2.17 i sak 13/17 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 følgende: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Forvaltningsrevisjon av ressurskrevende brukere inkludert BPA ordningen. 

Enebakk kommune får utført en til to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år 

Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 

Prosjekt Aktuelle tema Merknad 

Sykefraværsoppfølging - Effekt av de ulike tiltakene
- Etterlevelse av IA-ordningen

Internkontroll Etterlevelse av lovverk i tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

FR prosjekt 2017 

Grunnskoledrift - tilpasset opplæring
- trivsel og kompetanse blant lærere og elever

2016: Mobbing i 
skolen 

Pleie og omsorg /  
Samhandlingsreformen 

- kapasitet
- oppfølging samhandlingsreformen
- kompetanse
- samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.

FR prosjekt 2018 

Ressurskrevende brukere - kvalitet
- ressursbruk
- refusjon av utgifter

2013: NAV 
Enebakk 
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- BPA ordningen 

Flyktningetjenesten - integrering  
- tilbud om bolig, barnehage, skole og arbeid 

2013: NAV 
Enebakk 

Kommunale avgifter - Beregning av gebyr på selvkostområdet FR prosjekt 2017 

Forvaltningsrevisjon av  
Enebakk Produkter AS 

- Måloppfyllelse 
- Effektivitet 
- økonomistyring (jf. plan for selskapskontroll) 

2011: Enebakk 
Produkter AS 

 
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 m/overordnet analyse følger vedlagt. 
 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Tema for forvaltningsrevisjon 13.12.18 FIKS 

2 Mål og problemstillinger Februar 2019 FIKS 

3 Prosjektplan Mars/april 2019 FDR 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport KU Oktober/november 2019 
KST Desember 2019 

FDR 

5 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 

Frist: 6 mnd./12 mnd. etter  
vedtak i kommunestyret 

Rådmann 

 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 

Enebakk kommune 
 
Vedtatt av kommunestyret 27.2.2017 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 2017 - 
2020 

 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
 
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 
- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan. 
 

Rapportering 
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak 
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om 
oppfølgingen. 
 

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016): 
 

 NAV – Enebakk 

 Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 

 Byggesaksbehandlingen  

 Beredskap og sikkerhet 

 Demensomsorg 

 Mobbing i skolen (levers i 2016) 
 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen, kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens 
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema 
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 
 

Selskapskontroll 

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i. 
Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Enebakk Produkter AS 

2. Alarmsentralen brann øst AS 
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3. Follo Brannvesen IKS 

4. Follo Krise- og Incestsenter IKS 

5. Romerike avfallsforedling AS 

6. Follo lokalmedisinske senter IKS 

7. Follo distriktsrevisjon IKS 

8. Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet IKS 

9. Romerike Krisesenter IKS 

 

Kommunestyret vedtok 26. september 2016 etter innstilling fra kontrollutvalget en 

plan for selskapskontroll 2017 – 2020. I planen er det lagt opp til å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon av Enebakk Produkter i 2019.  En forvaltningsrevisjon av ett av 

selskapene skal samordnes med ressursbruken til forvaltningsrevisjon totalt sett, og 

inngår derfor som del av denne planen.  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med 
risiko- og vesentlighetsanalysen.  
 
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen har fra 2012 forutsatt at det 
gjennomføres 1,5 prosjekter pr. år. Vi legger til grunn for planen at denne ordningen 
videreføres. Dette gir totalt seks prosjekter i perioden, og gjennomføres ved at 
revisjonen leverer to prosjekter i 2017 og 2019 og ett prosjekt i 2018 og 2020.  
 
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte 
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.  
 
Følgende prosjekter prioriteres for Enebakk kommune for 2017 – 2020: 
 
 
 

Prosjekt Aktuelle tema 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
sykefraværsoppfølging 

 
- Effekt av de ulike tiltakene 
- Etterlevelse av IA-ordningen 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
internkontroll 
 

 
Etterlevelse av lovverk i tjenesteproduksjon 
og myndighetsutøvelse 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
grunnskoledrift 

 
- tilpasset opplæring 
-trivsel og kompetanse blant lærere og 
elever 
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Forvaltningsrevisjon av pleie og 
omsorg/ samhandlingsreformen 

- kapasitet 
- oppfølging samhandlingsreformen 
-kompetanse 
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.  
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
ressurskrevende brukere 

- kvalitet 
-ressursbruk 
-refusjon av utgifter 
-BPA ordningen 

 
Forvaltningsrevisjon av 
flyktningetjenesten 
 

 
-integrering 
-tilbud om bolig, barnehage, skole og arbeid 

 
Forvaltningsrevisjon av kommunale 
avgifter 
 

 
-Beregning av gebyr på selvkostområdet 
 

Forvaltningsrevisjon av Enebakk 
produkter AS 

-Måloppfyllelse 
-Effektivitet 
-økonomistyring 
(jf. plan for selskapskontroll) 

 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon 1. juni  
2016. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplanens samfunnsdel (s. 10) legger følgende til grunn: "Enebakk kommune har 

vedtatt at det kan bygges gjennomsnittlig 120 boliger pr. år. Dette tallet legger til grunn en 

befolkningsøkning på 1,5 % pr. år." Kommunen legger opp til at befolkningsveksten skal 

stige fra gjennomsnittlig 1,0 % årlig i 2013–2015 til 1,5 % i årene som kommer. 

 

Høy befolkningsvekst forårsaker stort investeringsbehov, bl.a. i skoleutbygging. For å takle 

investeringer og økte driftsutgifter, må kommunen forberede seg på omstillinger og tøffe 

prioriteringer fremover, poengterer rådmannen.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Enebakk kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill 

til risikoområder, og revisor har studert Handlingsprogram 2016–2019. På dette grunnlag 

gjennomgås 18 risikoområder. 

 

Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere 

rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 2017–2020: 

a. Sykefraværsoppfølging.  

b. Kompetanse. 

c. Investeringer og gjeld. 

d. Kommunale innkjøp. 

e. Internkontroll.  

f. Barnehagedrift.  

g. Grunnskoledrift.  

h. Skoleutbygging. 

i. Pleie og omsorg. 

j. Ressurskrevende brukere. 

k. Flyktningetjeneste. 

l. Eiendomsforvaltning. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   



33/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00187-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : EnebakkOverordnetAnalyse

 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

4 

2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevi-

sjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overord-

net analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011) definerer nøkkelbegrepene 

slik (s. 78): 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 10.11.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 23.2.2015; tilknyttet 
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Kommuneplanens arealdel 2015–2027).  

2. Handlingsprogram 2016–2019 (6.11.2015).   

3. Kommunens internettsider (www.enebakk.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folke-

mengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter 

kommune) (ssb.no). 

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no). 

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regn-

skapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

10.11.2015: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

25.1.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

8.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

5.4.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

12.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Enebakk kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre avdelinger (kom-

munalområder), som er inndelt i 31 resultatenheter:   

  

 
Kilde: Enebakk kommune, HR-sjef (3.11.2015). 

 

I rådmannens ledergruppe sitter seks personer: rådmann, tre kommunalsjefer, økonomisjef og 

HR-sjef. 

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
1
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:  

 

                                                           
1
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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3.2.1 Befolkning 

 Enebakk vokste med 110 innbyggere i 2015 til 10 870 innbyggere (1.1.2016). Befolk-

ningsveksten utgjorde 1,0 % – mot 0,9 % i landet.  

 Også over de siste tre årene har Enebakks folketall steget med gjennomsnittlig 1,0 % 

per år (0,6 % i 2013, 1,3 % i 2014 og 1,0 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Enebakks folkemengde med 15,1 % – mot 18,6 

% i Akershus og 12,4 % i landet.   

 Enebakk har litt større andel barn i barnehagealder og grunnskolealder og langt færre 

innbyggere 80 år og over enn Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.2 Personale  

 Enebakk kommunes personale utførte til sammen ca. 567 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Enebakk kommune (2014) noe høyere andel 

årsverk i administrasjon og grunnskole og lavere andel årsverk i helse- og sosialtje-

nester.  

 Enebakk kommune hadde et totalt sykefravær på 8,8 % i 2015 – noe over fire Follo-

kommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter).  

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Enebakk kommune hadde driftsinntekter på til sammen 668 mill. kr i regnskap 2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 15,4 mill. kr (2,7 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 16,2 mill. kr (2,4 %) i 2015. Dette var høyere enn anbefalt minimum (1,75 %, 

ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsresultat 2015 forklares bl.a. med høyere 

skatteinntekter enn budsjettert og reduserte energiutgifter. 

 Kommunens langsiktige gjeld beløper seg ved utgangen av 2015 til 770 mill. kr i låne-

gjeld og 659 mill. kr i pensjonsforpliktelser. Netto lånegjeld utgjør 62 381 kr per 

innbygger, som er 13 % over gjennomsnittet i Kostra-gruppe 7. Kommunen betaler 

gjennomsnittlig 1,6 % rente på lånegjelda.  

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Enebakk kommunes grunnskoler kostet 97 264 kr per elev i 2015 – 4 % under 

gjennomsnitt i Kostra-gruppe 7. 

 En sykehjemsplass kostet 843 000 kr i 2015 – 18 % mindre enn i Kostra-gruppe 7. 

 Barneverntjenestens utgifter stiger i Enebakk, som i andre kommuner.  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 6 908 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 64 % 

over Kostra-gruppen.   

 Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Enebakk til 122 kWh per m
2
 i 2015. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Enebakk kommune som nr. 323 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Enebakk 

kommune slik: "Totalt er profilen ganske middels og typisk for en normalkommune."   
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3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Kommuneplanens samfunnsdel setter opp fire overordnete og langsiktige utviklingsmål for 

Enebakk kommune (s. 6):  

 "Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i. 

 I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode 

fellesarealer for alle.  

 I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et levende landbruk. 

 Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til nyskapning, endring og 

forbedring." 

 

Kommuneplanen (s. 37) setter videre opp fem fokusområder: brukere, medarbeidere, produk-

sjon/ kvalitet, samfunn/miljø og økonomi. Under disse angis overordnete målsettinger, 

kritiske suksessfaktorer og styringsparametre. Dette inngår i kommunens overordnete måle-

kart. "Enebakk kommune jobber med å innføre mål- og resultatstyring som en del av det 

kommunale styringssystemet." (Handlingsprogram 2016–2019, s. 13.)    

 

3.3.2 Boligbygging og befolkningsprognose 

Kommuneplanens samfunnsdel (s. 10) legger følgende til grunn: "Enebakk kommune har 

vedtatt at det kan bygges gjennomsnittlig 120 boliger pr. år. Dette tallet legger til grunn en 

befolkningsøkning på 1,5 % pr. år."  

 

Samme befolkningsprognose ble lagt til grunn i forrige kommuneplan (2007–2014), men ble 

ikke realisert; det ble bygget gjennomsnittlig 45 boliger per år. Enebakk kommunes areal-

planlegger uttaler til revisor at regulering av boligfelt tilsier at prognosen nå er realistisk. 

Kommunen legger altså opp til at befolkningsveksten skal stige fra 1,0 % til 1,5 % per år. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk og Handlingsprogram 2016–2019 oppsummerer revisor følgende 

utfordringer for Enebakk kommune til 2020: 

 

1 Omfattende investeringer og gjeldsøkning:  

 Kommunen investerer for hele 236 mill. kr i 2016, deretter vel 100 mill. kr per år. De 

største investeringene inntil 2019 er bygging av ny Ytre Enebakk skole (fire paralleller), 

bokollektiv, hovedplanvei og ny brannstasjon.  

 Befolkningsveksten vil etter hvert presse frem utbygging av flere skoler og 

sykehjemsplasser/omsorgsboliger.   

 Gjeldsøkning og mulig renteoppgang er det mest bekymringsfulle element i Enebakk 

kommunes økonomi, ifølge økonomisjefen. Med 800 mill. kr i lånegjeld vil en renteopp-

gang på 1 prosentenhet beslaglegge 8 mill. kr årlig fra tjenesteproduksjon.   

 

2 Omstillingsbehov i driften:  

 "Til tross for at økt befolkning innebærer høyere inntekter, vil økningen i behov for 

tjenester være vesentlig høyere på kort sikt. Alle tjenesteområder blir berørt" (s. 17). "Det 

blir stadig mer krevende å løse kommunens økonomiske utfordringer da kommunen 

allerede drives relativt kostnadseffektivt."  

 "Kommunens økonomiske handlingsrom vil bli redusert... For å takle investeringsbehovet 
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og økte utgifter må kommunen forberede seg på tøffere grep, omstillinger og priorite-

ringer i årene fremover." (s. 8–9). 

 

3 Sentraladministrasjon – digitalisering:  

 Intern kommunikasjon skal i økende grad skje elektronisk, for bedre informasjonsflyt og 

reduserte kostnader (s. 8), herunder "Innføre fulldigitalisert arkiv på alle sektorer" og 

"digitalisert saksflyt" (s. 32). 

 

4 Helse- og omsorgsavdeling – mer eldreomsorg:  

 Økende alder i befolkningen gir økt behov for omsorgstjenester i private hjem, 

omsorgsboliger og sykehjem. Dette medfører store utfordringer som vil tvinge frem prio-

riteringer og fokus på økonomistyring, ifølge rådmannen (s. 8). 

 "Fra 2015 er det oppbemannet noe på langtidsavdelingen ved sykehjemmet, og i rådman-

nens forslag til handlingsplan 2016–2019 er det foreslått økning av bemanningen ved 

hjemmetjenesten" (s. 52).  

 

5 Kultur- og oppvekstavdeling – innstramming:  

 Kommunestyret vedtok i 2015 å opprette en fagstilling ved PPT (s. 46).  

 Pensjonsinnbetaling øker med 2,0 mill. kr årlig (s. 44).  

 For å overholde tildelt budsjettramme, gjøres kutt på til sammen 8,0 mill. kr (s. 47), her-

under reduksjon i: vikarbruk i barnehager og skoler, styrkingsmidler til barnehager og 

SFO, valgfag, kompetanseutviklingsmidler, leirskole og Folkebadet m.m.   

 

6 Avdeling for teknikk og samfunn – bygningsvedlikehold og prosjektledelse:  

 "Avdeling for teknikk og samfunn styrker drift og vedlikehold av bygninger. Det er 

imidlertid et stort behov for vedlikehold og oppgradering av bygg utover dette" (s. 8). 

"Det er pr dags dato for lavt budsjett til tilstrekkelig vedlikehold av kommunale bygg. 

Dette innebærer at byggenes verdi reduseres" (s. 66).  

 "Som følge av flyktningekrisen er det et økende behov for bosetting av nye flyktninger. 

Det skal derfor utredes hvordan nye boliger skal anskaffes/formidles" (s. 66).  

 "Avdelingen ser at det er utfordring knyttet til å holde framdrift på investeringsprosjek-

tene" (s. 66). 

 "Det er forventet økte utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle 

oversvømmelser må håndteres" (s. 65).  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sykefraværs-

oppfølging: 

Kommunen har noe høyt sykefra-

vær; det er risiko for at sykefra-

været koster unødig tid og 

penger. Har tiltakene effekt; kan 

flere tiltak iverksettes? Etterleves 

IA-ordningen?  

H H Sykelønnsordningen 

er nasjonal. Hva 

kommunen kan 

gjøre, er begrenset, 

men viktig.  

Kompetanse: Risiko for at kommunen ikke 

makter å rekruttere, beholde og 

videreutvikle personale. Spesia-

lister som ingeniører, jurister, 

PPT-rådgivere og spesialsyke-

pleiere, kan være vanskelige å 

rekruttere, og det er noe gjen-

nomtrekk i stillingene.  

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 

Bruker- 

medvirkning: 

Risiko for at brukeres ønsker blir 

oversett på viktige tjenesteområ-

der.  

M L Sårbare grupper kan 

rammes. 

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi noe lavere 

rammetilskudd til Enebakk. Han-

ker kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

noe høyere enn i sammenliknbare 

kommuner. Kommunen er sårbar 

for renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig? 

Hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. 

Kommunen gjør 

selv en årlig gjen-

nomgang i budsjett/ 

handlingsprogram. 
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er kommunens 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid 

(med kommuner på Romerike).  

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 

 
 

BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Skoleutbygging: Risiko for at skoleutbygging ikke 

holder tritt med veksten i elevtall. 

Har kommunen god skolebehovs-

analyse og rutiner for kommunale 

byggeprosjekter? 

H M Svikt i skolekapasi-

tet er alvorlig for 

barna og gir 

omdømmetap. 

 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, av-

vikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner. Enebakk 

kommune har tradisjonelt hatt 

relativt lave sosialhjelpssatser og 

mange mottakere. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder voksne flyktninger; Ene-

bakk kommune har ikke enslig 

mindreårige flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. System 

for kommunal eiendomsforvalt-

ning, bruk av bygningsarealer og 

sikkerhet i kommunale bygg kan 

også være utfordringer. 

H H Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Det kan 

bli dyrt på sikt. 

VA-anlegg: Risiko for at investeringene i 

vann- og avløpsanlegget (rør og 

renseanlegg) ikke er optimale.  

Samarbeidet med to private 

vannverk bør presisere hvem som 

har ansvar for reserveforsyning. 

Overvann i boligfelt er en 

utfordring som administrasjonen 

tar tak i.   

M L Vann og avløp er 

sentralt for innbyg-

gernes helse og 

trivsel.  

Kommunale 

avgifter: 

Risiko for at gebyrene på 

selvkostområdet ikke beregnes 

korrekt. Utfra selvkostregnskapet 

beregner kommunen selv 

gebyrene (en del andre kommu-

ner benytter ekstern konsulent). 

Regnskapsrevisjon har avdekket 

at 700 000 kr manglet i grunnla-

get for 2015, dvs. at gebyrene ble 

for lave. 

M M Påstand om for høye 

gebyrer dukker 

jevnlig opp. Selv-

kostregnskapet 

kontrolleres også i 

regnskapsrevisjon. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 34/18 Møteplan 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00188-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 

Torsdag 7.februar 
Torsdag 4.april 
Torsdag 25.april 
Torsdag 20.juni 

Torsdag 5.september 
Torsdag 24.oktober 
Torsdag 12.desember (konstituering av nytt kontrollutvalg) 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30 

Vedlegg: 
MØTEKALENDER 1 H 2019, MØTEKALENDER 2 H 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, 
hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter.  

Sekretariatet foreslår å videreføre torsdag som møtedag og kl. 18:30 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Ås kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 06.12.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPLAN 1. halv år 2019 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

1. T  1.nyttårsdag 1. F  1. F  1. M 1. O 1. L 

2. O 2. L 2. L 2. T 2. T  2. S 

3 T 3. S 3. S 3. O AMU 3. F 3. M FSK ADU 

4. F 4. M 4. M KST 4. T 4. L 4. T  

5. L 5. T 5. T  5. F 5. S  5.O  

6. S 6. O 6. O  6. L 6. M FSK heldagsmøte EPRO, 

regnskap, medarb.samtale 
6. T  

7. M  7. T 7. T  7. S 7. T  7. F 

8. T 8. F 8. F 8. M FSK 8. O  8. L Pinseaften 

9. O 9. L 9. L 9. T 9. T  9. S 1. Pinsedag 

10. T  10. S 10. S 10. O 10. F 10.M 2. Pinsedag 

11. F  11. M  FSK ADU 11. M  11. T 11. L 11. T 

12. L 12. T 12. T PBK - utsending 12. F 12. S 12.O 

13. S 13. O  13. O Fellesutsending 13. L 13. M  13. T TEK 

14. M 14. T 14. T 14. S 14. T   14. F 

15. T PBK - utsending 15. F 15. F 15. M 15. O  15. L 

16. O Fellesutsending 16. L 16. L 16. T 16. T  PBK 16. S 

17. T 17. S 17. S 17. O 17. F Hurra 17-mai 17. M KST 

18. F 18. M  VIN 18. M  18. T Skjærtorsdag 18. L  18. T 

19. L 19. T          TER 19. T 19. F Langfredag 19. S  19. O 

20. S 20. O                 FE 20. O 20. L Påskeaften 20. M  KMU ELD FUN 20. T  

21. M 21. T                      R 21. T PBK 21. S 1. Påskedag 21. T KOS 21. F 

22. T 22. F                        IE 22. F 22. M 2. Påskedag 22. O HOS AMU 22. L 

23. O 23. L 23. L 23. T PBK - utsending 23. T TEK 23. S 

24. T PBK 24. S 24. S 24. O Fellesutsending 24. F 24. M 

25. F 25. M  25. M KMU ELD FUN 25. T 25. L 25. T 

26. L 26. T 26. T KOS 26. F 26. S  26. O 

27. S 27. O  27. O HOS 27. L 27. M KST -årsmøte 27. T 

28.M  KMU ELD FUN 28. T 28. T TEK 28. S 28. T  28. F 

29. T KOS  29. F  29. M KST 29. O  29. L 

30. O  HOS AMU  30. L  30. T 30. T Kr. himmelfart  30. S 

31. T TEK  31. S  31. F  
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MØTEPLAN – 1. HALVÅR 2019 

 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Fellesuts. av sakspapirer                           

Utsending til formannsk.                           

Utsending til 

kommunest. 

                          

Utsending til PBK                           

Partimøter                           

KST – 

Kommunetyremøte 

                          

FSK - Formannskapet                           

KOS – Kultur, oppvekst, 

skole 

                          

HOS – Helse og omsorg                           

TEK – Teknikk og 

utvikling 

                          

PBK – Byggekomiteen                           

KU – Kontrollutvalget                           

BUK – Barn og unges K-

styre 

                          

ADU – 
Administrasjonsutvalg 

                          

AMU – 
Arbeidsmiljøutvalg 

                          

ELD - Eldrerådet                           

FUN - Rådet for mennesker 

med nedsattfunksjonsevne 

                          

KMU- klima og miljøut                           

HTV – møter                           

ULF – utvidet lederforum                           

ALF - lederforum                           

 

Skrivefrister er absolutte. 

Sakene skal være ferdig skrevet og sendt rådmannen til godkjenning minst 4 virkedager før utsendelse av papirer. 

Ettersending av sakspapirer skal ikke forekomme. 
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MØTEPLAN 2. halv år 2019 

 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER DESEMBER 

1. M 1. T  1. S  1. T HØ 1. F 1. S 

2. T 2. F 2. M  2. O        ST 2. L  2. M KST 

3. O 3. L 3. T  3. T           FE 3. S 3. T 

4. T 4. S 4. O  4. F               RI 4. M FSK budsj.pres 4. O 

5. F 5. M 5. T 5. L                    E 5. T  5. T  

6. L 6. T 6. F 6. S 6. O 6. F 

7. S 7. O 7. L 7. M  FSK ADU 7. T  PBK 7. L 

8. M 8. T 8. S  VALG 8. T 8. F  8. S 

9. T 9. F 9. M VALG/FSK 9. O 9. L 9. M KST budsj.behandling 

10. O 10. L 10. T PBK – utsending 10. T 10. S 10. T  

11. T 11. S 11. O Fellesutsending 11.F 11. M KMU ELD FUN 11. O 

12. F 12. M 12. T 12. L 12. T KOS 12.T 

13. L 13. T 13. F  13. S 13. O  HOS ADU 13. F 

14. S 14. O 14. L 14. M 14. T TEK 14. L 

15. M 15. T 15. S 15. T  15. F  15. S 

16. T 16. F 16. M  16. O  16. L 16. M 

17. O 17. L 17. T 17. T 17. S 17. T 

18. T 18. S 18. O   18. F 18. M  18. O 

19. F 19. M 19. T PBK 19. L 19. T 19. T 

20. L 20. T 20. F 20. S 20. O AMU 20. F 

21. S 21. O  21. L 21. M KST 21. T  21. L 

22. M 22. T  22. S 22. T PBK - utsending 22. F 22. S 

23. T 23. F  23. M KMU ELD FUN 23. O Fellesutsending 23. L 23. M 

24. O 24. L 24. T KOS 24. T 24. S 24. T Julaften 

25. T 25. S 25. O  HOS AMU 25. F  25. M FSK heldagsmøte 25. O 1. Juledag 

26. F 26. M  26. T TEK 26. L 26. T  26. T 2. Juledag 

27. L 27. T 27. F  27. S 27. O 27. F 

28. S 28. O 28. L 28.M KST konstituerende 28. T  28. L 

29. M 29. T TEK 29. S 29. T  29. F  29. S 

30. T 30. F 30. M HØSTFERIE 30. O 30. L  30. M 

31. O 31. L  31.T Folkevalgtopplæring  31. T Nyttårsaften 
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MØTEPLAN – 2. HALVÅR 2019 

 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Fellesuts. av sakspapirer                            

Utsending til formannsk.                            

Utsending til 

kommunest. 

                           

Utsending til PBK                            

Partimøter                            

KST – 

Kommunetyremøte 

                           

FSK - Formannskapet                            

KOS – Kultur, oppvekst, 

skole 

                           

HOS – Helse og omsorg                            

TEK – Teknikk og 

utvikling 

                           

PBK – Byggekomiteen                            

KU – Kontrollutvalget                            

BUK – Barn og unges K-

styre 

                           

ADU – 
Administrasjonsutvalg 

                           

AMU – 
Arbeidsmiljøutvalg 

                           

ELD - Eldrerådet                            

FUN - Rådet for mennesker 

med nedsattfunksjonsevne 

                           

KMU- klima og miljøut                            

HTV – møter                            

ULF – utvidet lederforum                            

ALF - lederforum                            

 

BUDSJETTBEHANDLINGER: Utvalgene i uke 46 – FSK i uke 48 – KST i uke 50 

Skrivefrister er absolutte. 

Sakene skal være ferdig skrevet og sendt rådmannen til godkjenning minst 4 virkedager før utsendelse av papirer. 

Ettersending av sakspapirer skal ikke forekomme. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 35/18 Kurs og konferanser 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00147-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
1)
2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 4.-5.juni 2019:
1)
2)

Vedlegg: 
NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019 Program 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere. 

Konferansen avholdes 30. - 31. januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen. 
Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt 
bedriftsmedlemskap. 
Påmeldingsfrist er 18.desember 2018. 

Info om konferansen (hentet fra NKRF sine nettsider, www.nkrf.no ): 

Tolga-saken, Boligbygg, nye kommunelov med forskrifter, skattepengene som forsvant - og 
mye mer. Alt dette får du vite mer om på Kontrollutvalgskonferansen 2019! 
Få med deg VGs beretning om Tolga-saken, og om hvordan kontrollutvalget tar tak i saken. 

Den nye kommuneloven er vedtatt, nå skal forskriftene på plass. Hvilken betydning vil det ha for din 
kommune og for deg som kontrollutvalgsmedlem? På Kontrollutvalgskonferansen får du siste nytt fra 
Kommunaldepartementet! 

Hvor blir de offentlige pengene av? Tar vi vare på fellesskapets verdier? På 
Kontrollutvalgskonferansen blir det samtale mellom Henning Carr Ekroll, forfatteren av boka 
«Skattepengene som forsvant» og gravejournalist i NRK, Vegard Venli! 
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Boligbygg-saken har preget nyhetsbildet og det politiske livet i hovedstaden i over et år nå. Det har 
vært en krevende sak, og kontrollutvalgslederen i Oslo, Ola Kvisgaard, forteller om hvordan 
kontrollutvalget har håndtert denne saken. 

Dessuten blir det personvern også på denne Kontrollutvalgskonferansen. GDPR – 
personvernforordningen – er blitt en del av norsk lovverk. Hvilken betydning får det for kommunene, 
og hva er det viktig for et kontrollutvalg å være oppmerksom på? 

 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019 
Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S. 
Kontrollutvalget i Enebakk er ikke medlem av FKT. 
 
Info om konferansen (hentet fra FKT sine nettsider, www.fkt.no ): 
 

Vi jobber kontinuerlig med programmet.  Men vi kan røpe at konferansen åpnes med 
«Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».  

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske 
perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til 
rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Etiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"  

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården -  i fint vær 

 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 15 000,- til kurs og 
opplæring. Det tilsvarer at to av utvalgets medlemmer kan delta på én konferanse 
hver. 
 
Sekretariatet vil stå for påmelding.  
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger 
sendes direkte til kommunen. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
  
Ås, 06.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 

revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og 
kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Tolga-saken  

Ny kommunelov
Bruk av offentlige midler  

Boligbygg-saken  

Personvern   

P R O G R A M

#ku19nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 30. januar
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19.30

Registrering og kaffe + noe å bite i

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Slik jobbet VG med Tolgasaken
u Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

Pause / utstilling

“Tolga med TÆL — rydder med TRÆL” 
Arbeid med internkontroll
u Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Lunsj

Kommunal egenkontroll i samspill 
med statlige tilsyn
u Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

Pause / utstilling
 

Den nye kommuneloven og forskriftene 
— konsekvenser for kontrollutvalgene
u Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og 
  moderniseringsdepartementet

Pause / utstilling

Samtale om bruk av offentlige midler
u Anne Grosvold
u Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» 
  og nyhetssjef i Aftenposten
u Vegard Venli, journalist i NRK

Middag
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Torsdag 31. januar

09.00

11.40

10.20

10.00

13.00

11.20

12.20

  Slik avdekket Dagens Næringsliv 
Boligbygg-skandalen
u Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

Pause / utstilling

Boligbygg-saken — kontrollutvalgets rolle
u Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune 

Pause / utstilling

Personvern i kommune-Norge
u Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen 
– medspillere eller motspillere? 
u Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

Lunsj  
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2018. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Konferansepriser*
• Kr 6 700  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
• Kr 5 040  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
• Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund
  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
  www.facebook.com/nkrf.no
  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 36/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00038-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 82-18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS, 
Protokoll Enebakk KU 111018, Protokoll Enebakk KU 051218, Oppfølging etter 
avløpskontroll i Enebakk kommune, Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Kirkebygda 
sentralrenseanlegg, Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven 32, 2 Tertialrapport 2018 - Enebakk kommune, Aktivitetsplan 111018 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 08/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS, 
saksprotokoll K sak 82/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 30/18 Protokoll Enebakk KU 11.10.18 (vedlagt) 
OS 31/18 Protokoll Enebakk KU 5.12.18 (vedlagt) 
OS 32/18 Oppfølging etter avløpskontroll i Enebakk kommune,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 3.4.18 (vedlagt) 
OS 33/18 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 3.4.18 (vedlagt) 
OS 34/18 Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 

kommuneloven § 32, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 
15.10.18 (vedlagt) 

OS 35/18 2.tertialrapport 2018 – Enebakk kommune (vedlagt)
OS 36/18 Aktivitetsplan pr 11.10.18 (vedlagt)

Ås, 06.12.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll for  Kommunestyret - 29.10.2018  
 
Behandling: 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.10.2018 kl. 18:40 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Øivind Gundersen (Ap) nestleder, Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss 
(Sp), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Thorbjørn Nerland (H) leder. Vara John Bergskaug (FrP) var innkalt, men måtte 
melde forfall rett før møtestart.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sakene 22/18 – 24/18) 
Tore Hauger, kommunalsjef Teknikk og Samfunn (under sakene 22/18 – 24/18) 
Lars Erik Kløvstad, økonomisjef (under sakene 22/18 – 24/18) 
 
Fra BDO AS møtte: 
Terje Tvedt, Partner (under sak 22/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Av øvrige møtte: 
Øystein Slette, ordfører (under sakene 22/18 – 24/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Øivind Gundersen. 
 
Møteprotokoll godkjent 17.10.2018 
 
 
 

Øivind Gundersen/s./   
møteleder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

22/18 17/00357-29 Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon 
av Kirkebygda sentralrenseanlegg 

3 

23/18 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

4 

24/18 18/00137-1 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 6 

25/18 18/00117-2 Revisjonsstrategi 2018 7 

26/18 18/00113-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 8 

27/18 18/00038-6 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Enebakk KU-22/18 
Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon av Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapport vedrørende vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin 
revisjon av Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Partner Terje Tvedt fra BDO AS redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Nytt punkt 2: «Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar saken til orientering.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra møteleder ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar rapport vedrørende vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin 

revisjon av Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering. 
 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-23/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda 

sentralrenseanlegg, til orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak:  
a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens 

løpende regnskapsføring skal være på plass.  
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med 

anerkjent metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være 
tydelig.  

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap 
konstateres, bør rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til 
kommunestyret.  

d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle 
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.  

3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Kjersti Øiseth, kommunalsjef Teknikk og Samfunn Tore Hauger og 
økonomisjef Lars Kløvstad supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda 

sentralrenseanlegg, til orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak:  
a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens 

løpende regnskapsføring skal være på plass.  
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med 

anerkjent metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må 
være tydelig.  

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap 
konstateres, bør rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning 
til kommunestyret.  
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d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle 
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere 
kommentarer.  

3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder. 
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Enebakk KU-24/18 
Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
Sekretær supplerte. Avklaring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bli 
lagt frem for kontrollutvalget. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-25/18 
Revisjonsstrategi 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsstrategien. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
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Enebakk KU-26/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 145 000,- 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 129 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 

SUM 1 145 000 

 
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk 

kommunes budsjett for 2019. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 

 
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 145 000,- 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 129 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 

SUM 1 145 000 

 
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk 

kommunes budsjett for 2019. 
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Enebakk KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Følgende melder seg på: 

Øivind Gundersen 
Mads Gjevert Pettersen 
Lena Mjerskaug 
Anne Marit Næss 

  
OS 28/18 Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019 
 En ser for seg å invitere kommunalsjef Teknikk og Samfunn til 

kontrollutvalgets møte 13.12.18. 
Sekretær vil sende ut e-post til utvalgets medlemmer med forespørsel om 
innspill på spørsmål og problemstillinger utvalgets medlemmer ønsker å stille 
til kommunalsjefen. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Referat og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 

Oppgradering Tangenveien – tilleggsbevilgning 
Møteleder tok opp saken og viste til kommunestyrets vedtak 17.9.18 i sak 65/18. 
Vedtakets punkt 3 har følgende ordlyd: 
 
«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det utredes om 
prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt 
reglement.» 
 
 

Sekretær kunne fortelle at denne saken ikke er formelt oversendt til kontrollutvalget. 
 
Møteleder ser for seg at sekretær og Follo Distriktsrevisjon IKS har en dialog om 
saken og at saken kan legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.22. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.12.2018 kl. 18:30 
Sted: Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. Ignagard 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Øivind Gundersen (AP) nestleder, Mads Gjevert Pettersen (AP), Anne Marit Næss 
(SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (FrP), Dag Nordstrand (H) 
 
Forfall:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Lena Mjerskaug (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Øivind Gundersen. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.12.2018 
 
 
 

Øivind Gundersen/s./   
Møteleder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

28/18 18/00180-1 Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning 3 

Eventuelt 
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Enebakk KU-28/18 
Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Enebakk kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i 
dag. 

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 
Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.12.2018: 
Møteleder innledet. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for bakgrunn for saken og orienterte samt 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Enebakk kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i 
dag. 

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 
Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
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Eventuelt  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:10 
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Oppfølging etter avløpskontroll i Enebakk kommune 
 
Fylkesmannen finner at 2 av 6 avvik som ble avdekket under tilsynet i 2014 ikke kan 
lukkes. Miljørisikovurderingen er spesielt viktig, men er i dag ikke på et akseptabelt nivå.  
Vi merker oss at kommunen nå har fått styrket sin bemanning på ledelse, plan og 
investering siden vårt oppfølgingsmøte med kommunen i 2016.    
_____________________________________________________________________________ 
 
Vi viser til vår utslippstillatelse fra 18.05 2012 med endring 20.07 2016. Fylkesmannen har på 
grunn av Enebakk kommune sin vanskelige bemanningssituasjon de siste 2-3 år strukket seg 
langt i fristutsettelser med hensyn på oppfyllelse av krav i utslippstillatelsen. 
 
Fylkesmannen har hatt tilsyn i 2014 hvor det ble avdekket 6 avvik fra utslippstillatelsens krav. 
Dette ble fulgt opp med et nytt tilsyn 07.06 2016 hvor 2 av 6 avvik ble lukket. 
På bakgrunn av innsendt materiale i forhold til de gjenstående 4 avvik ble det avholdt et nytt 
møte med kommunen 09.03 2018. Følgende fra kommunen deltok på møtet: 
 
Navn Stilling 
Terje Farestveit Enhetsleder 
Anne Marie Heidenreich overingeniør 
Terje Nyberg Karlsen avdelingsingeniør 
Knut Moen  overingeniør 
 
På møtet ble det foretatt en gjennomgang av det materiale som skulle besvare de 4 gjenstående 
avvik fra utslippstillatelse. Kommunen beskrev også avløpsvirksomheten sin og de økte 
muligheter man nå hadde gjennom styrket bemanning. 
 
For nærmere omtale av de konkrete avvikene, det vil si hva avviket besto av, vises det til 
tidligere rapporter. Det samme gjelder definisjoner av avvik, anmerkinger og andre forhold.   
 
 
 
 
 
 
 

enebakk kommune
Prestegårdsv. 4
19 12 Enebakk

  

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 
Vår ref.: 2018/2904-3 M-FO
Saksbehandler: Simon Haraldsen
Direktetelefon: 22 00 36 52

Dato: 03.04.2018
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Følgende avvik ble gjennomgått. 
 
Avvik 1: Handlingsplan for reduksjon av fremmedvann 
 
Kommentar:  
Kommunen har utarbeidet en saneringsplan for spillvann og overvannsledninger 2017-2020 samt 
utarbeidet sentrums overvannsplaner for Ytre Enebakk og Flateby. 
Utbyggingen av Kirkebygda sentralrenseanlegg og fortettingsplaner for Ytre Enebakk og Flateby 
(hvor ca. 80% av veksten fremover skal skje i henhold til gjeldende kommuneplan) har gjort 
arbeidet med reduksjon av fremmedvann til et prioritert tema som er i samsvar med 
utslippstillatelsens krav. Kommunen har satt opp en konkret tiltaksliste i saneringsplanen med 
forankring i økonomiplan.  
 
Det savnes et noe bredere fornyelsesprogram enn foreliggende saneringsplan hvor kontroll og 
tiltak på ledningsnett, punktfeil, kummer, overløp, private stikkledninger mv. inngår i en helhet.  
 
Selv om det er mangler i planene velger vi å lukke dette avviket nå, da et mer helhetlig 
fornyelsesprogram bør ses i sammenheng med en overordnet avløpsplan/hovedplan jf. 
anmerkningspunkt 1.   
 
Avvik 2: Årsrapporten til Fylkesmannen er mangelfull utfylt 
 
Kommentar: 
De siste års årsrapporter har kvalitetsmessig blitt vesentlig bedre enn tidligere årsrapporter og vi 
velger å lukke dette avviket.  
 
Avvik 3: Miljørisikovurdering 
 
Kommentar: 
Miljørisikovurderingen er i dag ikke på akseptabelt nivå. Den er for generell og er for lite 
forankret i egen organisasjon. Det er viktig at en utnytter kommunens kunnskap om drift, kritisk 
avløpsinfrastruktur, erfaringer knyttet til årsaker og hendelsestyper, og arbeider for at 
avløpsvirksomheten skal bli mere robust med hensyn på økt befolkningsvekst og klimaendringer.  
Vi savner tydeligere fokus på risikoledninger, nødoverløp i pumpestasjoner og risikoreduserende 
tiltak samt risiko knyttet til ekstreme nedbørhendelser i utsatte områder.  
 
Det anbefales at det lages kartlag i ledningsdatabasen som viser klassifisering av ledninger og 
ledningsanlegg med hensyn på risiko. Sikring og forebygging av ledningsanlegg som 
pumpestasjoner mv. i spesielt utsatte flomområder må prioriteres. 
 
Vi vil gi kommunen ytterligere tid på miljørisikovurderingen for å få fagmedarbeidere og ledelse 
bedre involvert i dette viktige arbeidet. Miljørisikovurderingen legger grunnlaget for at 
avløpsvirksomheten i større grad kan styres etter risiko.  
  
Fylkesmannen setter en ny frist til 1.10 2018 for å få på plass en miljørisikovurdering i samsvar 
med utslippstillatelsens krav. Miljørisikovurderingen oversendes Fylkesmannen. 
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Avvik 4: Beredskapsplanen er mangelfull. 
 
En beredskapsplan på avløpssektoren skal oppdateres når miljørisikovurderingen er gjennomført. 
 
Fristen for en oppdatering av beredskapsplanen for avløpsvirksomheten settes til 01.11 2018.    
 
 
Anmerkning 1: Hovedplanen avløp og vannmiljø bør rulleres. 
 
Hovedplanen er laget for perioden 2012- 2021 og er følgelig ikke gått ut på tid, men er i dag ikke 
tilfredsstillende som et overordnet styringsdokument. I tillegg til endringer i ytre 
rammebetingelser mv. er planen heller ikke oppdatert på de endringer i avløpsstruktur som har 
skjedd gjennom utbyggingen av nytt sentralrenseanlegg Kirkebygda m.m. Vi har følgende 
generelle tilleggsmerknader: 
   
Kommunen bør rullere hovedplanen oftere, gjerne hvert 4.år, da denne skal være styrende for 
prioriteringen av tiltak på kort og lang sikt og for videreutvikling av virksomheten mht. 
kunnskap, kommunikasjon og effektivitet. Det må arbeides med en målstruktur innenfor 
avløpsvirksomheten   hvor den enkelte fagmedarbeidere bedre kan se viktigheten av sine daglige 
gjøremål. 
Fylkesmannens utslippstillatelse fra 2012 med hensyn på krav og på prioriterte temaer er en 
viktig del av rammebetingelsene. Dette må følges opp i en overordnet avløpsplan.   
 
Hovedplanen viser i dag ikke kommunens plansystem på avløpssektoren og har ingen koblinger 
mellom en saneringsplan, miljørisikovurderinger og overvannsplanleggingen mv. For øvrig er 
kommunens planer i dag innenfor avløpsvirksomheten i utakt med hverandre i tid.  
  
Det er viktig at en hovedplan har en tilhørende aktiv handlingsplan som oppsummerer og 
prioriterer tiltakene i en helhet på grunnlag av områdeprioriteringer, tilstand på ledningsanlegg, 
og miljørisiko. Dette foreligger ikke i dag.  
 
  
Andre forhold: 
 
Oppryddingsplanen for avløp i spredt bebyggelse har nå fått høyere prioritering. 
 
Enebakk kommune har de siste 15 år arbeidet med gjennomføring av oppryddingsplaner for 
avløp i spredt bebyggelse. Etter så lang tid burde kommunen ha vært ferdig med dette viktige 
oppryddingsarbeidet. 
Vi er tilfreds med det temposkifte som kommunen nå signaliserer ved at kommunen har som 
siktemål å ferdigstille oppryddingen innen 2021, jf. vannforskriftens målsettinger.           
 
Sentralrenseanlegget Kirkebygda. 
 
Vi er blitt informert om de utfordringen kommunen har hatt i forbindelse med nye 
sentralrenseanlegget Kirkebygda og at renseresultatene ikke har tilfredsstilt utslippstillatelsens 
krav. Vi viser også til våre tilbakemeldinger på kommunens årsrapport for 2016. 



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : Oppfølging etter avløpskontroll i Enebakk kommune

Side 4 av 4 

Kommunen redegjorde på møtet at mye av problemene vedrørende dårlige renseresultater nå er 
løst og at de månedlige driftsresultatene for 2018 med unntak av januar forventes å oppfylle 
kravene. 
  
 
Varsel om gebyr for utført kontroll  
 
Gjennomgangen med kommunen 09.03 2018 er å betrakte som et oppfølgingstilsyn i forhold til 
kontrollene utført i 2014 og 2016 og oppfølging av dokumentasjonskrav i utslippstillatelsen.  
Fylkesmannen skal i henhold til forurensningsforskriftens § 39 innkreve gebyrer for kontroller 
etter forurensningsloven. Ved kontroll beregnes gebyr etter antall fokusområder, medgått tid til 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant. Fylkesmannen har valgt å benytte sats 4, 
som for tiden er kr. 10.300,- jf. forurensningsforskriften § 39-7.  
 
Hvis dere har kommentarer til varslet gebyr, ber vi dere tilbakemelde dette innen 2 uker, jf. 
forvaltningsloven § 16. Endelig faktura vil bli sendt fra Miljødirektoratet 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jens Hertzberg  
faggruppeleder Simon Haraldsen 
 senioringeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319  
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus 

 
ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING Oslo, 21. juni 2018 
Prestegårdsveien 4   
1912 Enebakk  
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Terje Farestveit 2018/13189 
 Saksbehandler: 
 Anette Strømme 
    

 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kirkebygda 
sentralrenseanlegg  
Kontrollnummer: 2018.001.A.FMOA  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Terje Farestveit  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Helge Sethern 
Tarje N. Karlsen  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Anette Strømme  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus: 
Jens Hertzberg   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg 
den 21.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om 
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

- Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

- Enebakk kommune mangler avvikssystem for Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 
Anmerkning: 

 
- Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda 

sentralrenseanlegg 
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Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
21. juni 2018 Anette Strømme Jens Hertzberg 
dato kontrollør  fagsjef 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Øst Politidistrikt, Miljøkrim v/ Roy Taranger 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING  

Organisasjonsnr.: 874637912  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked  
 
Kontrollert enhet 

Navn:   Kirkebygda sentralrenseanlegg Anleggsnr.:  0229.0038.01 

Kommune: Enebakk  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing   

Tillatelse gitt: 12.12.2015  Sist endret: 20.07.2016  

 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp 
melding om spesielle hendelser.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 

 Utslipp til vann    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Enebakk kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Enebakk kommune innen 
1. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anette Strømme. 
 
 
4. Pålegg om opplysninger 
Enebakk kommune må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger 
innen 1. oktober 2018 (jf. forurensningsloven § 49):
 

 Stedsspesifikk miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 Rutine for registrering av avvik i et systematisk avvikssystem

 
Klageadgang  
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har 
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten 
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.  
 
 
5. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. juni 
2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med 
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter 
etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Enebakk kommune bli ilagt et gebyr 
på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
6. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
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7. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 3.1 
Tillatelsen punkt 3.2 
Tillatelsen punkt 10 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 
 
Kommentarer: 
Enebakk kommune må utarbeide en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Prosessen må 
identifisere og konkretisere mulige risikopunkter, identifisere barrierer og kritiske 
miljøpunktutslipp. Miljørisikovurderingen skal gjelde for normal drift ved anlegget og 
akutt forurensning. Det må utarbeides en handlingsplan på grunnlag av resultatene fra 
miljørisikovurderingen for å redusere risikoen.  
 
Miljørisikovurderingen må forankres i organisasjonen og gjennomgås og oppdateres ved 
endringer i driften eller risikobildet.
 
 
Avvik 2 
Enebakk kommune mangler et fungerende avvikssystem for Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 10 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 
 
Kommentarer: 
Det mangler rutiner for føring av avvik for Kirkebygda sentralrenseanlegg. Avvik blir i 
dag ikke identifisert og løftet opp i organisasjonen gjennom et systematisk system. 
Enebakk kommune må definere hva som er et avvik innen ytre miljø og registrere avvik i 
et systematisk avvikssystem.
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8. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 
Kommentarer: 
Beredskapsplanen må forbedres. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 
betydning innen avløpssektoren skal omgående varsles Fylkesmannen på 
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no  Det vises til tillatelsens pkt 3.4 varslingsplikt. 
Skjema for «Varsling av akutt utslipp av avløpsvann» ligger i skjemabiblioteket på 
Fylkesmannens hjemmeside.   
 
 
 
9. Andre forhold 
Vi har blitt informert om de utfordringene Enebakk kommune har hatt i forbindelse med 
nye Kirkebygda sentralrenseanlegg. Kommunen gjennomfører tiltak for å utbedre eller 
rette opp i feilkonstruksjoner eller svikt etter hvert som feil og mangler på anlegget 
oppdages eller hendelser oppstår som følge av feil/svikt. Kommunen har en pågående 
prosess mot leverandør og entreprenør. 
  
 
 
10. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
11. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Gebyr ved kontroll (TA-297) 
 Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast? (M-

992) 
 Mikroplast synker til bunns (nettsak Miljødirektoratet 26.02.2018)  
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 32 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum 

for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i 

kommunestyret eller politiske utvalg".  

 

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning 

av møter i folkevalgte organer.  

 

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i 

folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om 

saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være 

at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke 

være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.  

 

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når 

kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et 

organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan 

fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt 

uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de 

samme personene som har bestemt at det skal ære et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan 

vedta å utsette eller avlyse et møte.  

 

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på 

egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/3992-2 

Dato 

15. oktober 2018 

 

 



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter kommuneloven 32

 

 

Side 2 
 

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte 

dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. 

Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at 

organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv 

har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.  

 

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. 

kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å 

diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til 

behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å 

avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille 

spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. 

Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.  

 

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal 

på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv 

om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet 

hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.  

 

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak 

for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut 

en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig 

avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. 

møteprinsippet i § 30 nr. 1.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Saksnr.:  2018/1167 Arkivkode:  212  Saksbehandler:  Silje Kathrine Olsen 

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 
70/18 Formannskapet 15.10.2018 
92/18 Kommunestyret 29.10.2018 

2. tertialrapport 2018 - Enebakk kommune 

Dokumenter som er vedlagt: 
 2. tertialrapport 2018 

 
Dokumenter som ikke er vedlagt: 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  

 2. tertialrapport tas til orientering. 
 Rådmannen legger til grunn i prognosen at det ikke settes av midler til disposisjonsfond 

driftsmidler ved årets slutt. 
 
 

 

Saksprotokoll for  Formannskapet - 15.10.2018  
 
Behandling: 
 
Votering: Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt 
 
Nina Wold H, permisjon i fra møte kl. 21.36 etter behandling av denne saken. 
 
 
FSK’s innstilling: 
 2. tertialrapport tas til orientering. 
 Rådmannen legger til grunn i prognosen at det ikke settes av midler til 

disposisjonsfond driftsmidler ved årets slutt. 
 

 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken 
I henhold til delegeringsreglementet er avgjørelsesmyndighet tillagt kommunestyret. 
Formannskapet har rett til å fremme innstilling. 
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Sammendrag 
Rapporten for 2. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 2/3-deler av året 
og inneholder prognoser for resten av året.  

Bakgrunn 
I følge økonomireglementet skal økonomisjefen utarbeide en regnskapsrapport for hele 
kommunen til formannskapet og kommunestyret på å grunnlag av tertialrapportene 
avdelingene legger fram for utvalgene. Alle større avvik skal forklares og begrunnes. 
Saksfremlegget skal også inneholde prognose for kommunens årsresultat og om nødvendig 
forslag til innstrammingstiltak. Gjenstående investeringsmidler skal også oppgis og faren for 
overskridelse av prosjektbudsjetter vurderes.  
Videre sier kommunens finansreglement punkt 1.8. at rådmannen minst to ganger i året skal 
legge fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltningen. Rapporten 
legges fram som en del av tertialrapporten.  

Saksopplysninger 
Avdelingene følger opp budsjett og regnskap på en god måte der avvik blir tatt på alvor, og 
det blir gjort grundig arbeid med måneds- og tertialrapporteringene. Så langt i år viser 
prognosene for driftsområdet et merforbruk på ca. 10,7 mill. kroner ved årets slutt. 
Merforbruket ligger på kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) og helse- og omsorgsavdelingen 
(HOS). Rådmannen ser svært alvorlig på merforbruket, og det er satt inn tiltatak for å komme 
i budsjettmessig balanse. For detaljer se vedlagte tertialrapport. 
Sentraladministrasjon (SA) forventer et lite mindreforbruk og avdeling for teknikk og 
samfunn (TES) forventer balanse ved årets slutt.   

Enebakk kommune RSK hittil BUD hittil Avvik  hittil Årsbudsjett Avvik Prognose

Avdeling:
1 - SA               25 993               26 171                   -178                     40 099               -200          39 899 
2 - KOS            167 972            173 726                -5 754                   260 829             3 339        264 168 
3 - HOS            128 827            120 487                 8 340                   169 934             8 020        177 954 
4 - TES               44 880               45 110                   -230                     62 691                     -            62 691 
5 - Kirken                 3 827                 3 827                          0                        5 741                     -               5 741 
6 - Selvkost                -3 160                -1 829                -1 331                    -13 622               -500         -14 122 

Sum drift       368 340       367 492              848            525 672     10 659   536 331 

2. tertial 2018

 
 

Prognosene for finansområdet viser en forventet merinntekt på ca. 10,6 mill. kroner. Det er i 
hovedsak knyttet til et positivt premieavvik, men rådmannen har også valgt å legge til grunn 
at det ikke settes av midler til disposisjonsfond driftsmidler, som er budsjettert til 1,125 mill. 
kroner.  
(Tall i hele tusen) Avvik hittil Årsbudsjett Avvik Prognose 
Finansområdet -1 750 -563 104 -10 600 -573 704 
Det er fremdeles knyttet stor utsikkerhet til prognosen. For flere detaljer om finansområdet 
henvises det til tertialrapporten vedlagt. 
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Vurderinger og begrunnelse 
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til det endelige resultatet, spesielt i forhold til 
skatteinntektene og inntektsutjevningen.  
Rådmannen har i 2. tertialrapport lagt til grunn i prognosen at det ikke settes av midler til 
disposisjonsfond driftsmidler ved årets slutt. Dette er nødvendig for at kommunen skal klare å 
styre mot økonomisk balanse i 2018.  
Slik som prognosene foreligger per 2. tertial forventer kommunen balanse ved årets slutt. Det 
kreves stram økonomistyring i avdelingene for å nå dette målet. 
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Rådmannens kommentar 
 
Andre tertialrapport 2018 gir en oversikt over utviklingen i kommunen fra januar til august, og gir en 
oversikt over forventet resultat ved utgangen av året.  

Rådmannen rapporterte i handlingsprogram 2018-2021 at Enebakk ville stå ovenfor en krevende 
økonomisk situasjon i 2018 og videre i planperioden. Prognosen for avdelingene viser nå et forventet 
merforbruk på 10,7 mill. kroner, noe som tilsvarer 2% av avdelingenes netto budsjettramme. Dette 
skyldes stor aktivitet innenfor flere tjenesteområder, og da spesielt innenfor pleie og omsorg og 
barnevern. Det er satt inn tiltak for å redusere merforbruket, men stort press på tjenestene gjør dette 
svært vanskelig.   

Det store presset på tjenestene medfører store krav til prioritering av ressursene og god 
økonomistyring. Fra administrasjonens side må det gjøres en ny og grundig gjennomgang av 
kommunenes tjenestetilbud og vurdere hvilke ikke-lovpålagte tjenester som skal tilbys, samt gjøre 
vurderinger rundt nivået, standarden, ressursinnsatsen, kvaliteten og organiseringen på tjenestene. 
Budsjettprosessen for 2019 og kommende planperiode vil fokusere på hvordan kommunen skal få 
budsjettet i balanse i årene som kommer.  

I rapport for første tertial vurderte rådmannen å la være å sette av budsjetterte midler til 
disposisjonsfond for å håndtere det forventede merforbruket. Slik som prognosene foreligger nå 
viderefører rådmannen denne vurderingen. Viser det seg imidlertid at kommunen som helhet vil gå 
med mindreforbruk ved årets slutt vil pengene settes av som budsjettert. Som rådmannen presiserte 
i HP 2018-2021, er det ønskelig at en større andel av budsjettet avsettes til disposisjonsfondet for å 
øke det budsjetterte netto driftsresultatet.  

I august fikk Enebakk prognoser på forventet premieavvik ved årets slutt av KLP og SPK. Premieavviket 
er positivt, noe som vil ha direkte innvirkning på resultatet til kommunen. Det forventede 
premieavviket er på ca. 5,7 mill. kroner, og vil bedre resultatet tilsvarende.  
Det er forventet noe mer i inntektsutjevning og skatteinntekter enn budsjettert. Finansområdet viser 
totalt en forventet merinntekt på ca. 10,6 mill. kroner inkludert premieavviket. Prognosen for 
finansområdet bidrar dermed til at kommunen som helhet styrer mot balanse i 2018. Prognosen på 
10,6 mill. kroner forutsetter at det ikke settes av 1,125 mill. kroner til disposisjonsfond.  Prognosene 
per 2. tertial er fortsatt heftet med usikkerhet. 

For inneværende år er det satt inn en rekke tiltak for å redusere den negative utviklingen. For 
beskrivelse av tiltakene henvises det til de avdelingsspesifikke rapportene under kapittel 4.  

Kommunen har etter budsjettvedtaket 11.12.2017 innarbeidet prioriteringene og tiltakene vedtatt av 
kommunestyret. Verbalvedtakene følges opp, og status på disse er presentert i kapittel 5.   

Det er stor aktivitet i avdelingene. Et viktig område framover blir å holde et langsiktig fokus og 
oppmerksomhet rundt det å rekruttere og beholde kvalifisert og kompetent arbeidskraft. Sentrale 
forhold for å klare dette er å kunne tilby konkurransedyktig lønn, gode arbeidsforhold og et positivt 
omdømme.  

Det er også i år stor aktivitet på investeringssiden i kommunen. Det er hittil i år investert for 92 mill. 
kroner inkl. mva. Mye av dette er investert i den nye skolen i Ytre Enebakk. Økt investeringsnivå 
medfører økt lånegjeld. Total langsiktig gjeld (inkl. formidlingslån og lån til selvkost) utgjør nå over 1,1 
milliard kroner. Dette er et høyt gjeldsnivå sett i sammenheng med kommunens inntekter. Samtidig 
har kommunen gjennom flere gode økonomiske år bygd opp et relativt solid disposisjonsfond. Disse 
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oppsparte midlene vil være svært nyttige dersom rentenivået endrer seg i negativ retning, og vil gi 
kommunen et nødvendig handlingsrom for å tilpasse driften til gjeldende rente- og gjeldsnivå. 

1 Innledning 
De endelige tallene i kommunebarometret 2018 viser at Enebakk kommune har noe dårligere 
resultater enn tidligere år. Men Kommunebarometeret rapporterer at Enebakks nøkkeltall klart er 
bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.  Enebakk kommune er i 2018 rangert som 
kommune nr. 202 justert for inntektsnivå i kommunen.  

Utvikling over tid (sammenliknbar serie) 

 
Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor 
AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. Samtidig er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få 
den. 

Tabellen over viser kommunens rangering i forhold til resten av Kommune-Norge. Gode plasseringer 
er markert med grønt, mens dårlige plasseringer er markert med rødt.  

Enebakk er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader og er også inne på Topp 100-lista innenfor 
barnevern, miljø og ressurser. Det er imidlertid enkelte tjenesteområder hvor kommunen er rangert 
lavt, slik som barnehage og pleie og omsorg. En av grunnen til dette er at begge områdene skårer dårlig 
innenfor bemanning og fagutdanning. Bemanningen i barnehagene i Enebakk er lav målt mot dem som 
er best. Og pleie og omsorg har lav andel med ansatte med fagutdanning sett i forhold til de beste 
kommunene.  

SYKEFRAVÆR 

Fokusområde Mål Måleindikator Forklar ing 2.tertia l Diff. fra 2017 1.tertia l 2017
Medarbeidere/
Organisasjon

Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,5 % 0,7 % 91,2 % 92,2 %  
 
Sykefraværet hittil i år er høyere enn totalt sett for 2017. Sammenliknet med 2.tertial 2017 er 
sykefraværet noe høyere. Ønsket målsetting er et nærvær på 92,5%. 
  

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2017 
<16 dg. i % 2,2% 2,8% 2,1% 
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16 dg. < i % 6,3% 5,9% 5,6% 
Totalt 8,5% 8,8% 7,8% 

 
Totalt for Enebakk kommune er det total sykefraværsprosent på 8,5%. Dette fordeler seg på 2,2 % < 
16 dager, og 6,3 % > 16 dager.  
 
ÅRSVERK  

 2. tertial 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 585,57 583,64 578,76 

Antall årsverk har totalt økt med ca. 6,8 årsverk fra 31.12.2017. Avdeling for kultur og oppvekst har en 
økning på 11,6 årsverk, helse- og omsorgsavdelingen har en reduksjon på 7,05 årsverk og avdeling for 
teknikk og samfunn har en økning på 2,16 årsverk. I 2018 ble barneverntjenesten flyttet fra helse og 
omsorg til kultur og oppvekst. For detaljer vedrørende bemanningsendringene henvises det til 
avdelingenes rapporter.  
 
AVVIKSMELDINGER – Kvalitetslosen/Compilo 

 

Hittil i år er det meldt totalt 469 avvik. Avvikene er fordelt på følgende kategorier: 270 Tjeneste/bruker, 
258 HMS og 144 Organisasjon/internt. Ved avviksmelding kan man velge flere enn en kategori om 
gangen. I 2017 ble det meldt 674 avvik totalt. Av disse ble 662 avvik lukket i 2017. 

I sommer trådte personvernforordningen i kraft, også kalt General Data Protection Regulation, 
forkortet GDPR. Fordringen skal bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger 
registrert om dem selv. For å sikre at Enebakk kommune følge opp dette er det opprettet en nye 
avvikskategori i Compilo som heter Personvern / Informasjonssikkerhet GDPR. Ansatte skal rapportere 
avvik innenfor dette området på lik linje som de andre avvikskategoriene. Ansvar for personvern er 
lagt til arkivleder.  
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2 Økonomi  

Skatteinntekter og inntektsutjevning 

I statsbudsjettet for 2018 er skatteveksten på årsbasis anslått til 1,3 % for kommunene. I forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett er skatteveksten nedjustert til 1 %. Nedjusteringen har sammenheng 
med at forventet lønnsvekst i 2018 forventes å bli lavere enn det som lå til grunn i statsbudsjettet.  
Enebakk kommune har hittil i år hatt en økt skattevekst på 2,54 % sammenlignet med samme periode 
i fjor. Det er forventet at skatteveksten vil reduseres i løpet av året.  
 
Enebakk kommune har budsjettert med en skatteinngang på 292 mill. kroner i 2018. Hittil i år er det 
mottatt 2 mill. kroner mer i skatteinntekter enn budsjettert.   
 
Prognose for skatteinngangen fra Kemneren (fra mai) viser at Enebakk kommune kan forvente noe 
lavere budsjetterte skatteinntekter, estimert 2,3 mill. kroner, ved årets slutt. Det er fortsatt knyttet 
usikkerhet til anslaget på skatt. Kommunens egne prognoser tilsier at kommunen vil få en liten 
merinntekt på skatt ved årets slutt. Denne prognosen er lagd på bakgrunn av historiske tall og 
kommunens egne forventninger om utviklingen gjennom året.   
 
Enebakk har pr august en skatteinntekt pr innbygger som utgjør litt under 90 % av 
landsgjennomsnittet. Hittil i år har Enebakk mottatt inntektsutjevning på ca. 10,5 mill. kroner, noe som 
er ca. 1,9 mill. kroner over budsjett. 

 

 
 
Rammetilskudd og skjønnstilskudd 

Så langt i år har kommunen mottatt skjønnstilskudd som forventet.  

Rammetilskuddet ble i sak PS 14/18 oppjustert med 321 000 kroner på bakgrunn av endelig 
budsjettvedtak fra Stortinget. Budsjettert rammetilskudd utgjør 247,9 mill. kroner og mottatt 
rammetilskudd hittil i år er i henhold til budsjett.   

Momskompensasjonsordningen 

Momskompensasjonen mottatt hittil i år ligger noe høyere enn budsjettert. Prognosen for årets slutt 
er positiv. 

Renteinntekter 

Kommunens plasseringer i First aktiv rente og Holberg likviditet har hatt lavere avkastning enn 
forventet. Avkastningen har hittil i år vært på 1,25 % siden 31.12.2017 og utgjør ca. 0,94 mill. kroner i 
avkastning. Kommunen har i perioden tatt opp lån til prosjekter som vil bli realisert i løpet av året. På 
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bakgrunn av dette er renteinntektene i hovedbankforbindelsen forventet å bli noe høyere enn 
budsjettert. Totalt sett forventes det et positivt avvik på renteinntektene.  

Rentekostnader 
Økonomikontoret har i løpet av 2018 økt rentebindingstiden for kommunens låneporteføljen. Dette er 
et viktig grep for å redusere renterisikoen i kommende økonomiplanperiode. 
Dette medfører imidlertid at rentekostnadene er forventet å bli noe høyere enn budsjettert ved årets 
slutt.  

Premieavvik pensjoner 

For å jevne ut svingningene i innbetalinger av pensjonspremie, har kommunene siden 2002 hatt 
anledning til å kostnadsføre beregnede pensjonskostnader fremfor årlig innbetalt premie. I praksis 
fungerer det slik at fagfolk (aktuarer) hos pensjonsleverandørene (KLP og SPK) beregner 
pensjonskostnadene i tråd med anerkjente faglige standarder. Den beregnede kostnaden vil normalt 
være forskjellig fra innbetalt pensjonspremie. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet 
kostnad kalles premieavvik. Dersom innbetalingen er høyere enn bokført kostnad får vi et positivt 
premieavvik, som bokføres som en fordring i balansen. Det positive premieavviket blir så kostnadsført 
over en periode på 7 år, for at det skal bli samsvar mellom pensjonskostnad og 
pensjonspremieinnbetaling. Denne kostnadsføringen kalles amortisering. For å sørge for at kommunen 
alltid har midler til å dekke opp denne kostnadsføringen, har Enebakk kommune valgt å avsette 
tilsvarende sum akkumulert premieavvik i et premieavviksfond som er bokført som egenkapital i 
balansen. For 2018 har KLP laget en prognose som viser at forventet premieavvik for året vil bli 10,5 
mill. Tidligere års kostnadsførte premieavvik (amortisering) er på kr. 5,7 mill. Nettoeffekten inkl. AGA 
blir på kr. 6,3 mill. SPK har laget tilsvarende prognose, men får en negativ nettoeffekt på kr. 630 000. 
Forventet nettoeffekt av positivt premieavvik vil være ca. 5,7 mill. som vil forbedre resultatet på 
finansområdet. 

Avsetning disposisjonsfond 

I HP 2018-2021 ble det vedtatt å avsette 1,125 mill. kroner til disposisjonsfond driftsmidler. Men på 
bakgrunn av det forventede merforbruk på avdelingene, ser ikke rådmannen rom for å sette av midler 
til disposisjonsfondet ved årets slutt. Endelig vurdering rundt avsetningen gjøres ved årsavslutning når 
regnskapstall foreligger.  

Totalt utgjør disposisjonsfond driftsmidler pr. 1.1.2018 kr. 78 mill. Det ble i årsregnskapssaken satt av 
5,2 mill. kroner for å styrke fondet i 2018. Fram til 2. tertial er det imidlertid fattet vedtak om bruk på 
totalt 4,6 mill. kroner av fondet. Gitt at det ikke fattes flere vedtak om bruke av disposisjonsfond 
driftsmidler, vil fondet øke med 0,56 mill. kroner i 2018. Avsetter de 1,125 mill. kroner ved årets slutt 
vil disposisjonsfond driftsmidler øke med 1,68 mill. kroner. 

Oppsummering 

Oppsummert viser prognosene for finansområdet en forventet merinntekt på ca. 10,6 mill. kroner. Til 
tross for at vi er i september måned er det fremdeles knyttet utsikkerhet til prognosen. 

 
(Tall i hele tusen) Avvik hittil Årsbudsjett Avvik Prognose 
Finansområdet -1 750 -563 104 10 600 -573 704 
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3 Avdelingenes tertialrapporter 
I tabellen nedenfor vises resultatet hittil i år og forventet avvik og prognose ved årets slutt. Totalt 
forventer avdelingene et merforbruk på 10,7 mill. kroner. Dette resultatet er bedre enn i 
månedsrapporten for juli. Dette skyldes at kultur og oppvekst og helse og omsorg har nedjustert 
prognosene sine, og SA forventer et mindreforbruk og Selvkost forventer en merinntekt som skal 
dekke økte kapitalkostnader. 

Enebakk kommune RSK hittil BUD hittil Avvik  hittil Årsbudsjett Avvik Prognose

Avdeling:
1 - SA               25 993               26 171                   -178                     40 099               -200          39 899 
2 - KOS            167 972            173 726                -5 754                   260 829             3 339        264 168 
3 - HOS            128 827            120 487                 8 340                   169 934             8 020        177 954 
4 - TES               44 880               45 110                   -230                     62 691                     -            62 691 
5 - Kirken                 3 827                 3 827                          0                        5 741                     -               5 741 
6 - Selvkost                -3 160                -1 829                -1 331                    -13 622               -500         -14 122 

Sum drift       368 340       367 492              848            525 672     10 659   536 331 

2. tertial 2018

 

Rådmannen har stort fokus på merforbrukene i avdelingene, og det settes inn tiltak der det er mulig 
å komme i balanse. Situasjonen følges nøye opp, og da spesielt ved pleie og omsorg og barnevern.  
 
Mål Måleindikator Forklar ing 2.tertia l Diff. fra 2017 1.tertia l 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin Ø1. Årsprognose ift. netto 
budsjettramme 102,0 % 0,3 % 101,2 % 101,7 %  

 

Sentraladministrasjonen (SA) 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  14 667  15 421  -753  23 716   23 316 
 Refusjoner   -495  0  -495  -400       -600 
 Netto lønn   14 173  15 421  - 1 248  23 316   22 716 
 Driftskostnader  13 118  12 004  1 113  18 538   19 338 

 Driftsinntekter   -1 298 - 1 254  -43  -2 155   -2 155 
 Avdelingen samlet:   25 993 26 171  -178  40 099   39 899 

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter 
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere utbetalinger til lærlinger og en periode med vakant 
stilling som innkjøpsrådgiver. Det er også mottatt sykelønnsrefusjoner uten at sentraladministrasjonen 
har hatt tilsvarende økte utgifter til vikarer. 

 Driftskostnader 
Driftskostnadene har et merforbruk hovedsakelig knyttet til forsikringer, kjøp av utvidet lisens til 
Framsikt, avgifter, gebyrer og lisenser, samt utgifter til porto.  

 Driftsinntekter 
Driftsinntekter er tilnærmet i balanse.     
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Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

99,5 % -0,3 % 100,0 % 99,8 %  
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 
Det forventes en merinntekt som følge av ikke-budsjettert sykelønnsrefusjon og vakant stilling som 
innkjøpsrådgiver. Det ligger også an til å bli et mindreforbruk knyttet til lærlinger, men dette 
avhenger av tilsettelser fremover.  

 
 Driftskostnader  

Som følge av økte avgifter, gebyrer og lisenser, samt forsikringskostnader forventes det et merforbruk 
ved årets slutt.  

 
 Driftsinntekter 

Det forventes balanse ved årets slutt. 

Årsprognosen for SA er positiv med kr. 200 000.  

 

Tiltak 
Som følge av forventet merforbruk for kommunen samlet sett, begrenses utgifter ved SA til et 
minimum fremover.  

 

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,9 % 4,3 % 91,4 % 96,2 %
 

 
Sykefravær 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
<16 dg. i %                   1,6 %                          3,3 % 2,5 %  
16 dg. < i %                   2,2 %                          5,4 %                       5,6 % 
Sum sykefravær 3,8% 8,7% 8,1% 

 
Sentraladministrasjonen har hatt et relativt høyt sykefravær den siste perioden. Avdelingen jobber 
aktivt med å forebygge og redusere fraværet. Fraværet skyldes helsemessige årsaker og er ikke 
arbeidsmiljørelatert. 
 

Antall årsverk 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall årsverk                      22,55                           21,1*        21,1 
Herav vakanser                      0,5    1          0 

 
Avdelingen har redusert antall årsverk med ett årsverk. 
* I 1. tertial er antall årsverk rapportert feil. Feilen skyldes telling av tillitsvalgte. 
 

Antall i engasjement 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall i engasjement                                1                                                        1                                                       1 
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Stillingen som innkjøpsrådgiver ble besatt i sommer.  
 
AKTIVITET & PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
2018 er et år preget av stort fokus på digitalisering og effektiv ressursutnyttelse. Strammere budsjetter 
legger premisser for at avdelingen må jobbe smartere og mer effektivt for å kunne levere samme 
kvalitet på tjenestene.  

Økonomiavdelingen er i ferd med å implementere et helhetlig styringsverktøy for å følge opp alle 
aktivitetene i kommunens økonomiske årshjul. I systemet skal rammer og tiltak følges opp, det skal 
produseres økonomiplandokument og forskriftsrapporter. Det arbeides hardt for å få på plass et 
digitalt og interaktivt handlingsprogram for perioden som skal ligge tilgjengelig på kommunens 
internettside allerede i år. 

Kommunens arkivsystem Eporthe er i ferd med å bli faset ut fra leverandørens side. Bytte av et slikt 
system er krevende og forberedelser mot ny anskaffelse er igangsatt. Det er usikkert når ny løsning er 
på plass. 

Personalavdelingen har igangsatt et større arbeid rundt innhold og bruk av kommunens internettside. 
Formålet er å samle all informasjon i en portal, slik at brukerne enkelt skal finne informasjon om det 
som etterspørres. Det er også planlagt større oppgraderinger av kommunens intranettside.  

Prosjektet elektronisk flyt er i sluttfasen og det er kun implementering av elektroniske 
personalmeldinger som gjenstår. Dette vil etter planen bli implementert høsten 2018. 

Det legges også opp til rydding og digitalisering av kommunens personalarkiv/mapper. Kommunen går 
ila høsten over til ny Office-plattform – Office 365 – med opplæring til alle enheter i kommunen.  

Kommunens Veteranplan vil bli sluttført og lagt frem som politisk sak innen utgangen av året. 

Sentraladministrasjonen jobber fortsatt intensivt med sykefraværsoppfølging. Det vil fremover bli lagt 
spesielt fokus på enheter med mer enn 10 % sykefravær. Systemet med organiseringen av faste 
dialogmøter er positivt ift. enhetsledernes jobb med oppfølging av sykefravær. Det planlegges videre 
igangsetting av medarbeiderskapsprosesser for enheter, prosesser som retter seg både mot 
arbeidsmiljø, oppgaveløsning, og som i sin tur har effekt på bl.a. sykefravær og trivsel. 

Sentraladministrasjonen har et godt samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjeneste. Gjennom faste 
møter i Arbeidsutvalget (AU) søkes det å lage forutsigbare saker og sette disse inn i en helhetlig 
sammenheng for videre behandling i hovedtillitsvalgt-møter, AMU og ADU. Det er i høst igangsatt 
arbeidsgruppe i AU rundt temaet Heltidskultur i kommunen, da spesielt rettet mot helse og 
barnehager. 

Høsten 2018 planlegges det oppstart av medarbeiderundersøkelser. Til undersøkelsen vil det bli 
benyttet en modell som heter 10-Faktor. Denne modellen er utarbeidet av KS og den bygger på 
omfattende forskning om effektiv ledelse.   

Enebakk kommune vil i tiden fremover bli påvirket av endringer i interkommunale samarbeid som følge 
av kommunesammenslåingene i Follo og Lillestrøm. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan og i 
hvilken form de ulike samarbeidene vil bli etter sammenslåing 1.1.2020. Det pågår nå utredninger hvor 
ulike samarbeidsformer vurderes for innkjøpssamarbeidet på nedre Romerike (NRI) og IKT-
samarbeidet med Fet og Rælingen (Øyern IKT).  

Det ble innført nye personvernregler gjeldende for alle norske virksomheter i 2018. EUs forordning for 
personvern blir norsk lov, og erstatter da dagens regelverk. Det gir virksomheter nye plikter, og 
personene man behandler personopplysninger om, de registrerte, får nye rettigheter. Det krever 
ressurser å sette seg inn i nye regler, lage nye rutiner og lære opp ansatte. 

  

291



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : 2 Tertialrapport 2018 - Enebakk kommune

_____________________________________________________________________________

10 
 2.terital 2018

Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS)  
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  129 679 121 564 8 115 191 580 201 742 
 Refusjoner  -4 397 0 -4 397 0 -6 249 
 Netto lønn   125 282 121 564 3 718 191 580 195 493 
 Driftskostnader   72 773 71 883 890 106 722 114 201 

 Driftsinntekter  -30 082 -19 721 -10 362 -37 473 -45 526 
 Avdelingen samlet:  167 972 173 726 -5 754 260 829 264 168 

 
Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

o Avdelingen har et merforbruk på netto lønnskostnader på kr 3,7 mill. Dette skyldes: 
 Økte kostnader i skoler og barnehager knyttet mot elever/barn med vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp. 
 Kostnader knyttet mot lærere i etter/videreutdanning. 
 Kostnader som følge av innført lærernorm (økt lærertetthet). 

 
 Driftskostnader  

o Regnskap ved utgangen av 2.tertial viser et merforbruk i driftskostnader på kr 890`. Dette 
skyldes: 
 Periodisering av tilskuddsrammer til frivillige lag og organisasjoner. 
 Kjøp av konsulenttjenester for utredning ved PPT og Barneverntjenesten. 
 Økte utgifter til institusjon og beredskapshjem - barneverntjenesten. 

 
 Driftsinntekter  

o Ved 2.tertial har avdelingen en merinntekt på kr 10,3 mill. Merinntekten kommer som følge 
av: 
 Mottatt statlig refusjon for kostnader knyttet til lærere i etter/videreutdanning for 

våren 2018. Refusjonen må ses i sammenheng med merforbruk netto lønn. 
 Mottatt statlig tilskudd til innføring av lærernorm (økt lærertetthet) vår og høst 2018. 

Tilskuddet må ses i sammenheng med merforbruk netto lønn. 
 I tillegg er statlig tilskudd til dekning av undervisning i norsk og samfunnsfag for 

fremmedspråklige, og øremerket tilskudd til flyktningetjenesten kommet tidligere enn 
forventet ved periodisering av budsjettene. 
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Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

101,3 % 0,0 % 100,8 % 101,2 %  
 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

o Prognosene tilsier et merforbruk lønnskostnader på ca kr 4 mill. Kostnadene er hovedsakelig 
knyttet til: 
 Lærere i etter/videreutdanning. 
 Innføring av lærernorm (økt lærertetthet).  

 
 Driftskostnader  

o Prognose for driftskostnader tilsier et merforbruk på ca. kr 7,5 mill. Kostnadsøkningen er 
knyttet til: 
 Kjøp av konsulenttjenester ved PPT grunnet vakanse i stillinger. Kostnaden, ca kr 350`, 

dekkes gjennom lavere lønnskostnader ved tjenesten. 
 Kjøp av konsulenttjenester, saksbehandling, ved barneverntjenesten. Kostnaden, ca kr 

950`, kan ikke forventes å dekkes innenfor gjeldende rammer. 
 Kjøp av konsulenttjenester, sakkyndige rapporter, ved barneverntjenesten. 

Kostnaden, ca kr 750`, kan ikke forventes å dekkes innenfor gjeldende rammer. 
 Økte kostnader i institusjon og beredskapshjem ved barneverntjenesten. Kostnaden, 

ca kr 1,8 mill, kan ikke forventes å dekkes innenfor gjeldende rammer. 
 Etterbetaling Follo Barnevernvakt for perioden 2015 – 2017. Kostnaden, kr 425`, kan 

ikke forventes å dekkes innfor gjeldende rammer. 
 Økte kostnader knyttet til skoleskyss etter vedtak om spesialskyss. Kostnaden, ca kr 

800`, dekkes gjennom lavere lønnskostnader som følge av vakanser i administrasjon 
og mottatte «ulve-midler» (foreløpig ikke tilført KOS-avdelingens ramme). 

 Økte kostnader til elever med skoleplasser utenfor kommunen. Kostnaden, ca kr 1 mill, 
dekkes gjennom økte inntekter. 

 Overføring av statlige midler til private barnehager, ca kr 200`. Kostnaden dekkes av 
merinntekt. 

 Generell omdisponering av mindreforbruk lønn som følge av vakanser og innkjøp 
knyttet til spesifikke tilskudd, ca kr 1,2 mill. 
 

 Driftsinntekter  
o Prognose for driftsinntekter tilsier en merinntekt på ca kr 8 mill ved årets slutt. 

Inntektsøkningen kommer som følge av: 
 Refusjon for lærere i etter/videreutdanning, ca kr 2 mill. 
 Tilskudd til lærernorm (økt lærertetthet), ca kr 3,3 mill 
 Økt refusjonsinntekt fra andre kommuner for skole- og barnehageplasser i Enebakk, 

ca kr 1,1 mill. 
 Uttak fra forskjellige øremerkede fond til gjennomføring av prosjekter og dekning av 

kostnader, ca kr 800`. 
 Mottak av tilskudd til bestemte tiltak (f.eks barnefattigdom og minoritetsspråklige i 

barnehage), kr 800`. 
Tiltak 
Som det fremkommer av rapportens tabell under pkt 1 økonomi er avdelingens prognose for 
regnskapsresultat 2018 negativ med ca kr 3,3 mill.  
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Den negative prognosen er tilknyttet barneverntjenesten som opplever rekordmange 
bekymringsmeldinger med høy alvorlighetsgrad i 2018. Tjenesten og avdelingen ser ingen mulighet til 
å dekke den forventede utgiftsøkningen fullt ut. 

Barneverntjenesten benytter egne kommunale hjemmebaserte tiltak i så stor grad som mulig. Egne 
kommunale tjenester er som regel rimeligere enn de som må kjøpes eksternt. Enheten vil gå igjennom 
alle kjøp av eksterne tjenester for å se om noen av disse kan leveres av Enebakk kommune selv.  

 

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 94,0 % -0,6 % 92,7 % 93,4 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
<16 dg. i % 2,3 3,1 2,1 
16 dg. < i % 4,3 4,2 3,9 
Sum sykefravær 6,6 7,3 6,0 

 
Sykefraværet i avdelingen holder seg stabilt lavt. Enhetene jobber godt med fraværsoppfølging 
gjennom dialog og tilrettelegging. Avdelingen har høyt fokus på nærvær på arbeidsplassen.  
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall årsverk 270,48 281,35 * 282,08 
Herav vakanser 9,31 18,09 ** 24,21 

 
Antall i engasjement 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall i engasjement 4,25 4,25 1,04 

 
* Ved 1.tertial ble det ved en feil rapportert 285,61 årsverk i avdelingen. Feilen skyldes at 
engasjementene er telt med som faste ansatte. 
** Ved 1. tertial ble det ved en feil oppgitt 11,19 årsverk vakanse i avdelingen. Noen enheter har i sine 
tidligere rapporter ikke oppgitt antall vakante årsverk. 
 
Netto økning i antall årsverk er marginal. Både skoler og barnehager har hatt endringer i 
bemanningssammensetningen som følge av innførte bemanningsnormer. Det er imidlertid vanskelig å 
rekruttere personell med nødvendig fagutdanning både i forhold til lærer- og pedagognorm. Dette har 
ført til en økning i antall vakante stillinger. I de fleste vakansene som finnes i avdelingen er det tilsatt 
ufaglært. Kun et fåtall av vakansene kan knyttes mot administrative stillinger som kan holdes vakante 
over tid. 
 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Avdelingens generelle aktivitet er i forhold til plan. Det oppleves økt aktivitet ved enkelte tjenester 
som: 

 SLT – ny aktivitet i forbindelse med ungdomsgjeng. 
 Kulturskolen – økende elevtall. 
 PPT – økende antall tilmeldinger fra skoler og barnehager. 
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 Skolene – økende antall elever med behov for spesialundervisning og/eller aktivitetsplaner i 
henhold til opplæringslovens § 9A. 

 Barneverntjenesten – en betydelig økning i antall mottatte bekymringsmeldinger som 
resulterer i akutte plasseringer. 

 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Alle enheter har fokus på å levere tjenester med god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer, lover 
og forskrifter. 
Administrasjonen har fokus på sluttføring av politiske bestillinger, oppfølging av vedtak gjort av utvalg 
og kommunestyret, samt plan- og økonomiarbeid. 
Kultur, integrering og forebyggende barn/ungdomsarbeid vil ha fokus på samhandling mellom 
tjenestene, og levering av gode tjenester til sine brukere. 
PPT skal gjennom høsten ha fokus på utredning av tilmeldte barn/elever innenfor krav om 
utredningstid. 
Skolene vil ha fokus på rekrutering av faglærte lærere, og oppfølging av elevenes læringsmiljø og 
læringsutbytte. 
Barnehagene vil ha fokus på rekruttering av barnehagelærere for å kunne oppfylle den nylig innførte 
pedagognormen, og kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. 
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett Prognose  
 Brutto lønn  111 097 101 830 9 267 160 174  170 434  
 Refusjoner   -5 957 0 -5 957 0  -9 600  
 Netto lønn   105 140 101 830 3 310 160 174  160 834  
 Driftskostnader  38 324 31 096 7 228 50 147  60 807  
 Driftsinntekter  -14 637 -12 439 -2 198 -40 387  -43 687  
 Avdelingen samlet:  128 827 120 487 8 340 169 934  177 954  

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  
Helse- og omsorgsavdelingen har hittil i år et merforbruk på netto lønn på 3,3 mill. kroner. 
Merforbruket knyttes i hovedsak til Enebakk sykehjem, hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester.  

 Merforbruket ved Enebakk sykehjem skyldes ekstra innleie av sykepleiere og annet 
pleiepersonell for å dekke overbelegg i sykehjemmet, samt overtid for å dekke behovet for 
sykepleiere og helsefagarbeidere.   

 Ved hjemmetjenesten skyldes merforbruket overtid og innleie av 
sykepleiere/helsefagarbeidere. Behovet for økt personell utover budsjettert bemanning 
knytter seg til en sterk økning i antall pasienter og vedtakstimer som skal ytes. Pasientene 
skrives tidligere ut fra sykehus enn før, og ofte med mer komplekse tilstander som skal 
behandles.  

 Tilrettelagte tjenester har et merforbruk hittil i år knyttet til vikarbruk, overtid, ekstrahjelp og 
omsorgslønn. Dette skyldes blant annet økt avlastning. I Gaupeveien har avlastningen økt de 
siste årene. I 2016 var det 216 døgn, i 2017 var det 442 døgn og så langt i 2018 er det 482 døgn. 
Det er også merkostnader knyttet opp mot tiltak funksjonshemmede. 
 

Ved HOS-adm. og fellestjenester er det et mindreforbruk. Besparelsen skyldes i det vesentlige ledige 
lønnsmidler til utvidelse av stilling som kommuneoverlege og ledig stilling i Forvaltningen, samt 
kompensasjonstilskudd for fastleger. Kommunelegestillingen har vist seg utfordrende å rekruttere til. 

Totalt sett har helse- og omsorgsavdelingen mottatt 6 mill. kroner i sykelønns- og 
svangerskapsrefusjoner hittil i år.  

 Driftskostnader  
Hittil i år er det et merforbruk på 7,2 mill. kroner. Dette skyldes: 

 Kjøp av sykehjemsplasser, samt innleie av sykepleierfagligkompetanse fra vikarbyrå for å 
dekke nødvendige sykepleiervakter ved Enebakk sykehjem og hjemmetjenesten hvor man ikke 
har tilstrekkelig sykepleiere ansatt i kommunen. Driftskostnadene viser et merforbruk på 4,6 
mill. kroner for disse to enhetene. 

 Ved NAV skyldes merforbruket økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Totalt viser enhetens 
driftskostnader et merforbruk på 1,2 mill. kroner. 

 Enhet for psykisk helsearbeid og rus har et merforbruk som blant annet er knyttet til 
veiledning, kompetansehevende tiltak og innleie fra vikarbyrå. Totalt utgjør dette 0,3 mill. 
kroner. 

 Ved HOS-adm. og fellestjenester skyldes merforbruket datalisenser, legetjenester, juridisk 
bistand og ulempeerstatning. Totalt utgjør merforbruket 0,5 mill. kroner.  
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 Forpleiningen har et merforbruk på 0,25 mill. kroner som skyldes økte kostnader til mat, 
samt reparasjoner av produksjonsutstyret. I tillegg har det blitt kjøpt inn nye kjøle- og 
fryseskap. 
 
 Driftsinntekter  

Driftsinntektene hittil i år viser en merinntekt på 2,1 mill. kroner. Det er merinntekt ved Enebakk 
sykehjem på grunn av høyere belegg i sykehjemmet. HOS-adm. og fellestjenester har mottatt 
øremerket tilskudd til kompetansetiltak og opplæring. 

 
Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

104,7 % 1,5 % 102,7 % 103,2 %  
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Totalt sett forventes det et merforbruk på netto lønn på 0,7 mill. kroner ved årets slutt.  

Dette skyldes følgende forhold: 

 Ved hjemmetjenesten er det mange alvorlig syke pasienter som har behov for 
hjemmesykepleie. Effekten av samhandlingsreformen merkes nå maksimalt og det har vært 
en kraftig vridning av oppgaver fra sykehus til hjemmetjenester. Tidsomfanget fra mai 2016 og 
frem til mai 2018 har økt med 217 timer i uka, en økning på rundt 57 %. 
Økningen i vedtakstid, har sin bakgrunn i to hovedforhold; befolkningen blir stadig eldre og 
mennesker som har rett på og behov for helsehjelp øker. I tillegg har rådmannen ved flere 
anledninger orientert om samhandlingsreformen og den pågående oppgaveoverføring som 
skjer fra spesialist til kommunehelsetjeneste. Det er hyppige utskrivelser fra sykehus av 
pasienter med store og sammensatte omsorgsbehov som medfører at tjenesten må sette inn 
ekstra bemanning eller det genereres overtid som følge av forhold som må tas tak i for å sikre 
forsvarlig tjeneste. Pasienter som er i behov av sykehjemsplass kommer tidvis heller hjem 
fremfor å ta imot utenbys plass når det ikke er sykehjemsplass i egen kommune. Også her 
genereres det behov for ekstra bemanning 

Det er en uttalt økning av pasienter som har behov for trygghet og oppfølging relatert til 
psykisk helse som hjemmetjenesten må håndtere. Grunnbemanningen i tjenesten strekker 
derfor ikke til og man må leie inn ekstra personell for å klare å imøtekomme forsvarlig 
helsehjelp til de som har fått innvilget tjenesten.  

Avvik på tilfeldig ekstrahjelp indikerer behovet for hjelp utover bemanningsplan og avviker 
derfor fra budsjett.  

Det er overtid på hver kvelds- og helgevakt grunnet for lav bemanning som genererer både 
overtid og innleie av tilfeldig ekstrahjelp. Det har også vært flere langtidssykemeldte i tjenesten 
som det har måttet leies inn for. 

Totalt melder hjemmetjenesten om et forventet merforbruk på 1,8 mill. kroner på netto lønn. 

 Ved Enebakk sykehjem er det stort behov for sykehjemsplasser. Ikke bare til eldre over 80 år, 
men også yngre med svært krevende tilstander. For å redusere kjøp av plasser har enheten 
hittil i år hatt overbelegg. Enebakk sykehjem Ignagard har i gjennomsnitt hatt overbelegg med 
1 sykehjemsplass på Ignagard pr 31.8.2018. Dette genererer økte lønnskostnader på grunn av 
ekstra med innleie og overtid ved enheten.  
 
Fra 2017 har Enebakk sykehjem redusert kjøp av plasser. For pasient og pårørende er dette 
ofte en ønsket beslutning. Pasienten kommer hjem til egen kommune og det er lettere for 

297



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : 2 Tertialrapport 2018 - Enebakk kommune

_____________________________________________________________________________

16 
 2.terital 2018

pårørende og besøke sine.  Selv om det økonomisk sett er noe billigere å tilby plass i egne 
sykehjem, har praksisen en kostnadsside ved at det må bemannes opp med personell utover 
grunnbemanning for å ta imot pasienten, noe som igjen har økt lønnskostnadene ved enheten.  
Totalt er det forventet et merforbruk på netto lønn på 1 mill. kroner ved Enebakk sykehjem. 
 

 Ved tilrettelagte tjenester er det økt personalbehov på grunn av mer avlastning og økt 
vedtakstimer. Det er også større utbetalinger til omsorgslønn enn tidligere. Totalt er det 
forventet et merforbruk på netto lønn på 1,6 mill. kroner. Deler av dette vil dekkes av økte 
refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester.  

 
Enkelte enheter melder om midlertidige ledige stillinger som medfører besparelse. Dette redusere 
merforbruket i avdelingen noe. 

 Driftskostnader  
Prognosen for årets slutt viser et forventet merforbruk 10,7 mill. kroner.  

Ved hjemmetjenesten forventes det et merforbruk på 2,9 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak innleie 
av helsepersonell fra vikarbyrå som forklart ovenfor. For å ha en forsvarlig bemanning må det leies inn 
sykepleiere og helsefagarbeidere fra vikarbyrå da tjenesten ikke har tilstrekkelig med ekstravakter som 
kan dekke behovet. Det er dessuten mange ledige helgevakter som det er svært vanskelig å rekruttere 
til. I tillegg er det også økte utgifter i forbindelse med omlegging av telefoni, utlysning av 
kreftsykepleier, drift av bil og leasing av arbeidsklær.  

Det er behov for sykepleiefaglig innleie av personell utover grunnbemanning ved enhet sykehjem for å 
dekke overbelegget i sykehjemmet.  Pr 31.8.2018 har det vært i gjennomsnitt overbelegg med 1 
sykehjemsplass på Ignagard. I tillegg er det kjøpt 27 overliggerdøgn på Ahus og 188 døgn i sykehjem 
utenfor kommunen for å dekke behovet for plasser (tilsvarer ca 0,6 sykehjemsplass). Nivået på kjøp av 
plasser utenbygds er redusert i svært stor utstrekning sammenlignet med fjoråret. Kommunen ligger 
også blant de beste kommunene i Akershus sett i forhold til antall overliggerdøgn på Ahus. Dette betyr 
at kommunen i svært stor grad klarer å ta imot pasienten som utskrives og gi denne et faglig forsvarlig 
tilbud i egen kommune. Det forventes et merforbruk på 2,9 mill. kroner.  

NAV melder om merforbruk på sosialhjelp, bidrag boligformål og andre overføringer. Totalt er det 
forventet et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Enheten har iverksatt tiltak som ser ut til å ha gitt 
resultater, men fortsatt vil det være usikkerhet knyttet til denne posten.  Jfr. føringer fra Fylkesmannen 
erfares det at kommunen blir pålagt å gjøre en grundigere kartlegging i forhold til barnefamilier. Dette 
genererer økte utgifter. Enheten ser en markant øning i boligpriser, særlig på det private 
utleiemarkedet. Restanser på husleier gjelder både private, men også kommunale boliger. 
Strømrestanser er også økende. Dette bidrar sterkt til økning av utbetalinger.   

Enheten har satt inn tiltak for å avklare mulighet til andre statlige ytelser for flere brukere. Det er 
imidlertid nytt regelverk på arbeidsavklaringspenger (AAP) som gjør at inngangsvilkårene er endret og 
innstrammet.  

Fra september vil en bruker ved tilrettelagte tjenester gå over til et privat BPA-tilbud jf. vedtak om fritt 
brukervalg. Dette vil redusere lønnsutgiftene i kommunene, og tilsvarende øke utgiftene til kjøp av 
plasser. Det er forventet et merforbruk på området. Enhet for psykisk helsearbeid og rus samt helse, 
barn og unge forventer et merforbruk på grunn av svært stramme budsjett. Noe av merforbruket ved 
psykisk helsearbeid og rus skyldes kurs og kompetansehevende tiltak og merutgifter til drift av 
transportmidler. Forpleiningen forventer et merforbruk på grunn av store reparasjoner og 
utskiftninger av produksjonsutstyr. HOS-adm. og fellestjenester rapporterer et merforbruk som skyldes 
juridisk bistand, økte kostnader til datalisenser, økte kostnader til legetjenester og ulempeerstatning. 
For disse enhetene er det forventet et merforbruk på 3,2 mill. kroner.  
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 Driftsinntekter  
Totalt sett er det forventet noe merinntekter i avdelingen.  

Enebakk sykehjem får merinntekter på grunn av overbelegg i sykehjemmet (flere pasienter) og 
kjøpeplasser gir høyere egenbetaling i sykehjemmet.  

Helse- og omsorgsavdelingen har også fått tilsagn på 1,5 mill. kroner i tilskudd fra fylkesmannen i Oslo 
og Akershus til kompetansetiltak og opplæring. Tilskuddet er øremerket og vil gå til å dekke 
merkostnader avdelingen har til dette.  

Det vil også benyttes noe midler fra bundet fond i løpet av året.  

Totalt er det forventet en merinntekt på 3,3 mill. kroner. 

Oppsummert 

Rådmannen understreker at prognosen, både på inntektssiden og utgiftssiden fortsatt er heftet med 
usikkerhet. Blant annet utarbeides ikke grunnlaget for refusjon for særlig ressurskrevende tjenester 
før januar 2019. Nivået og størrelsen på denne inntektsposten er dermed en stor usikkerhetsfaktor. 
Rådmannen har valgt, i denne prognosen å legge til grunn at man viderefører nivået fra driftsåret 2017. 
Likeledes er det fortsatt usikkerhet til aktivitetsnivået og bemanningsbehovet innenfor særlig 
hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester og enhet sykehjem. Prognosen på sosialhjelp og bidrag 
boligformål forutsetter at enheten klarer å holde seg til det månedlig fastsatte budsjettet framover og 
at de første månedenes merforbruk ikke videreført i løpet av året. Dette medfører at 
bruttolønnsprognosen og utgiftssiden generelt er underlagt en usikkerhet.  
 
Øvrig: Rådmannen vurderer at det, for 2018, svært krevende å komme i budsjettmessig balanse i 
avdelingen. En reell reduksjon i avdelingens kostnader kan fortrinnsvis hentes ut dersom man 
reduserer tjenestetilbudet i avdelingen. Dette vil for eksempel kunne være å redusere plasser på 
sykehjem og avvikle ikke lovpålagte tjenester som eksempelvis ulike dagaktivitetstilbud. Det er 
imidlertid svært vanskelig å hente ut større effekter på kort og mellomlang sikt også ved slike tiltak. 
For det første vil pasienten og dennes behov fortsatt være tilstede og må ivaretas. Eksempelvis vil økt 
bruk av dobbeltrom fremdeles medføre økte personalkostnader. En avvikling av dagaktivitetstilbud vil 
medføre at pasienten, i det tidsrommet vedkommende ville vært på dagtilbudet, må ivaretas på andre 
måter. En reduksjon i sykehjemsplasser vil medføre økte kostnader for hjemmetjenesten som da må 
ivareta bruker hjemme. Som det fremkommer i helse og omsorgsplanen for 2018-2028, forventes det 
videre en sterk vekst i behovet for helse og omsorgstjenester i kommunen de neste årene, og en 
nedbygging av tjenestene går dermed på tvers av det definerte behovet slik dette er beskrevet i planen. 

Det vises for øvrig til tidligere fremlagt sak for en nærmere beskrivelse av hva som er lovpålagte / ikke-
lovpålagte oppgaver i avdelingen. Reduksjon i tjenestetilbudet vil videre være prosesser som krever 
involvering av tillitsvalgte og bør fortrinnsvis skje gjennom de regulære budsjettbehandlingene. 
Rådmannen har derfor, etter en helhetsvurdering, besluttet å ikke iverksette denne type tiltak på 
nåværende tidspunkt. Slike tiltak ligger videre utenfor rådmannens delegerte fullmakter, og 
rådmannen vil, i kommende økonomirapporter vurdere behovet for hvorvidt dette skal legges frem 
for vurdering i politiske organ, sett opp mot kommunens totale balanse og prognose. 

Tiltak 
Hjemmetjenesten 

Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse 
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 Vurdere hvordan man kan få ned overtidskostnader og belastningene på ansatte gjennom 
rekruttering av ansatte til å jobbe helg – Det jobbes med vanlig rekruttering med økning av 
antall ekstravakter 

 Implementering av verktøy digital vaktbok. Dette er anskaffet og ventes det på at 
installasjonen ferdigstilles samt opplæring. 

 Tidsregistrering for å vise til stadig økt behov. Dette iverksettes om kort tid 
 Økning i bemanning på kveld og helg bør gjøres fast da dette kan redusere overtidskostnader 

– ikke iverksatt permanent men leies inn ekstra personell. Er spilt inn for neste års budsjett 
 Være strengere i forhold til tildeling av tjenester, samt omgjøring av oppgaver og se på andre 

løsninger. Dette er avhengig av flere aktører og er begynt så smått med arbeid rundt å være 
strengere i forhold til tildeling av tjenester. Varierende effekt og må jobbes strengt med videre 
i samarbeid med forvaltningstjenesten. Det må forventes en strengere tildeling av tjenester 

NAV 

Økning av tilskudd til sosialhjelp, bidrag boligformål og overføring andre er bekymringsfullt økende. 
Tiltak som settes inn er: 

Restriktiv saksbehandling på søknader om økonomisk sosialhjelp. Månedlige gjennomganger av lister 
for å følge nøye utviklingen. Aktivitetsplikten gjennomføres på alle under 30 år, men har fokus også 
på de over 30 år. Det er nå 5 brukere under 30 som har aktivitetsplikt og  
10 brukere over 30 som har krav om aktivitet. 
Tiltak som er iverksatt: 

- Vedtak over kr. 15 000,- skal besluttes og godkjennes av leder 
- Alle refusjonskrav skal fremlegges og underskrives av leder 

Status på tiltak 

Det jobbes godt i enheten med fokusområder og innføring av aktivitetsplikten og økonomisk 
rådgivning. 

Enhet for sykehjem 

o Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse 
Det er ikke mulig å oppnå budsjettmessig balanse dette året, men merforbruk reduseres ved en 
enda mer begrenset innleie fra vikarbyrå, samt bruk av overtid. 

o Status på tiltak 
Tidligere tiltak som et dobbeltrom i Langtidsavdelingen er avviklet. To langtidsplasser i Roligheta 
er overført ordinært sykehjem. 

Forpleiningen 

Redusere stilling til kokk i vikariat, vikariatet starter 1. oktober, denne vil ikke bli besatt 100%.  

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 89,7 % -0,2 % 88,2 % 89,5 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
<16 dg. i % 2,2%  2,7%  2,5% 
16 dg. < i % 8,3% 9,0%  7,8% 
Sum sykefravær 10,5% 11,7% 10,3% 
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Sykefraværet i avdelingen er hittil i år 10,3%. I 2017 ble det totale sykefraværet på 10,5%. Enhetene 
jobber aktivt med å forebygge og redusere fraværet. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall årsverk 215,71 207,46 208,66 
Herav vakanser 7,03 6,83 6,03 

 
Fra og med 2018 er barneverntjenesten flyttet til Kultur- og oppvekstavdelingen. Dette utgjør en 
reduksjon på 11,6 årsverk. Ser man bort fra dette har antall årsverk økt med 4,45 ved avdelingen. Dette 
skyldes: 

 Enebakk sykehjem har hatt en økning på 3 årsverk til ekstra skjermingsenhet Enebakk 
sykehjem Kopås.       

 Ved HOS-administrasjon og fellestjenester har veiledningsoppgaver for nyutdannet lege 
opphørt. Denne endringer utgjør en relativt liten del av legens årsverk og gir en reduksjon på 
0,05 årsverk. Bemanningen ved Forvaltningstjenesten er økt med 0,5 årsverk som 
saksbehandler. Dette gir en økning på 0,45 årsverk ved HOS-administrasjon og fellestjenester.  

 Det er økning i bemanning ved enhet for rehabilitering og friskliv med 0,2 årsverk, Dette er på 
bakgrunn av styrkning vedtatt i HP 2018-2021 til fysioterapeut stilling til prosjekt «helt sjef» 
og «forebyggende hjemmebesøk til eldre». Fra 1. tertial til 2. tertial er det en ytterligere økning 
med 0,2 årsverk for å møte økning i behov på grunn av demografiske endringer. 

 Ved enhet for psykisk helsearbeid og rus er antall ansatte økt med 0,60% fra 31.12.17. 
 

Antall i engasjement 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall i engasjement  -  - 5 

 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten opplever høyt press og aktivitetsnivå i tjenesten som også forventes økt i tiden 
fremover. Det er flere oppgaver tjenesten bør håndtere, men som det ikke er rom for og pasienter og 
pårørende gir tilbakemelding om at tjenesten oppleves ofte å ha for lite tid til rådighet hos brukerne. 
Oppgavene løses ellers etter beste evne men med ekstra bemanning. Tjenesten må tenke kreativt for 
å finne nye måter å løse oppgavefordelingen på samtidig som at tjenesten må arbeide for en 
strammere tjenestetildeling. Så fort digitale trygghetsalarmer og plattform for velferdsteknologi er på 
plass må man også se på hvilke tiltak som kan implementeres og som kan bidra til å redusere omfanget 
av tjenesten. 
 
Enebakk sykehjem 
Langtidsavdelingen, korttidsavdelingen og skjermet enhet har vært fullt belagt hele året. Pr 31.8.2018 
har det vært i gjennomsnitt overbelegg med 1 sykehjemsplass på Ignagard. Det har variert fra minus 
en til tre i overbelegg.  I tillegg er det kjøpt 27 overliggerdøgn på Ahus og 188 døgn i sykehjem utenfor 
kommunen for å dekke behovet for plasser (tilsvarer ca 0,6 sykehjemsplass). Under sprinklingsarbeidet 
i den gamle delen av Ignagard var det nødvendig å holde et rom ledig i to måneder. 
 
Forpleiningen 
Enheten fikk midler i investeringsbudsjettet til nye dampovner, disse er nå på plass.  
Enebakk kommune ved Forpleining er søker for et innovasjonsprosjekt i Follokommunene som tar for 
seg MatIFokus. Prosjektet går i all hovedsak ut på å finne løsninger for å redusere behovet for 
kommunale tjenester hos innbyggerne. 
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Helse barn og unge 
Enhetens primæroppgaver løses på en forsvarlig måte. Helsestasjon opplever økning av foreldre som 
sliter psykisk og som har behov for oppfølging innen psykisk helse på et lavterskel nivå. 
Skolehelsetjenesten og psykolog har stor pågang av barn/ unge med psykiske vansker. Enheten bruker 
mere ressurser ifht tverrfaglig samarbeid, bl.a. koordinerende og være fast medlemmer i familieteam 
i Familiens hus. 
 
NAV 
Enheten ser en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp.  
Enheten har klare målsettinger og resultatene på flere områder er gode. Samarbeidet mellom 
kommune og stat fungerer godt.  
Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år gjennomføres. Det er i samarbeid med 
TEK etablert et felles prosjekt «Huset» hvor unge under 30 år som mottar sosialhjelp skal møte tre 
dager per uke. Trekk i stønad ved ulegitimert fravær gjennomføres. 
Enheten er godt integrert i familiens hus, og samarbeidet til andre enheter fungerer bra. 
Kvalifiseringsprogrammet har vært et satsningsområde. Kvalifiseringsprogrammet er ment for 
personer som har falt ut av arbeidslivet og som ikke fyller vilkår til andre statlige ytelser. Deltakerne 
må fylle vilkår for å bli tatt inn i programmet. 
Prosjektstillingene fra Fylkesmannen som omhandler ungdom, boligsosialt arbeid og barnefattigdom 
har vært utfordrende. Stillingen for barnefattigdom har ikke vært besatt i 2018. Kommunen har 
mottatt midlene som søkes overført og benyttet i 2019.  Prosjektstillingen på boligsosialt arbeid 
videreføres ikke iht vedtak.  
Økt fokus på selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger for brukerne gir bedre oppfølging i forhold 
til arbeid og aktivitet.  
 
Enhet for psykisk helsearbeid og rus 
Presset på tjenestene er stadig høyt. Intern omorganisering er gjennomført. Fra 1.september er tre 
nye medarbeidere tiltrådt i stillinger på enhetens ambulante team. 
 
Tilrettelagte tjenester 
En gledelig nyhet er at det er fire assistenter fra Gaupeveien og to fra Sløssåsveien som har startet på 
helsefagutdanning. Det er veldig bra for tjenesten. 
Det er store utfordringer med enkelte brukere i Gaupeveien.  
 
Det er gjennomført en brukerundersøkelse blant ressurskrevende brukere denne sommeren. 
Undersøkelsen er sendt ut til de pårørende via Bedrekommune og skal måle brukernes opplevde 
selvbestemmelse, trivsel, trygghet, brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon og til 
slutt gi en helhetsvurdering. Resultatet fra undersøkelsen viser at Enebakk ligger litt under snittet i 
landet.  
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Det er erkjennelse at forholdet mellom yrkesaktive og eldre mennesker de neste 15 årene vil endre 
seg dramatisk. Tilgang på kompetent og tilstrekkelig arbeidskraft er en utfordring som helse og 
omsorgstjenesten i Enebakk kommune erfarer hver dag. Kampen om den kvalifiserte arbeidstaker vil 
spisse seg ytterligere til i årene som kommer. Enebakk kommune må fremstå som en attraktiv, 
spennende og fremtidsrettet arbeidsgiver for å kunne konkurrere om arbeidskraften.  

Flere av kommunens kritisk viktige tjenesteenheter erfarer i dag en betydelig utfordring og problemer 
med å rekruttere fagpersoner til de mindre stillingsbrøkene. Særlig gjelder dette helgestillinger ved 
alle turnusenhetene og små stillingsbrøker innen helse barn og unge. 
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Det vil allikevel og uansett ikke være nok tilgjengelig arbeidskraft til å utføre tjenestene dersom man 
bare viderefører dagens modeller for pleie og omsorgstjenestene. Arbeidet med å innfase velferds og 
trygghetsskapende teknologi fortsetter derfor med fullt fokus. Iløpet av første halvdel av november, 
vil alle kommunens brukere av trygghetsalarmer ha fått montert digitalt utstyr. Dette gjør det mulig 
for tjenesten å koble til og innfase ulike hjelpemidler og varslingssystemer. Så snart dagens analoge 
systemer er faset ut, og digitalt utstyr er satt inn, vil avdelingen gå i gang med å pilotere digitalt tilsyn, 
avstandsoppfølging og andre trygghetsskapende applikasjoner for de brukere hvor dette er ønsket og 
vurderes hensiktsmessig. 

Høsten 2018 gjennomføres det en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens oppfølging av 
samhandlingsreformen. Samhandlingsreformens intensjoner og helseforetakets utskrivningspraksis 
innebærer at sykehuset i stadig større grad igangsetter behandling av pasienten, og at 
kommunehelsetjenesten deretter får ansvar for å videreføre og sluttføre behandlingen.  

Det foregår dermed en løpende oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste, og 
rådmannen har ved ulike anledninger påpekt den store utfordring som medfølger for primær 
helsetjenesten.  Eksempelvis er intravenøs antibiotikabehandling av barn og blodtransfusjoner 
oppgaver som inntil nylig måtte utføres på sykehus. Dette gjøres nå i kommunehelsetjenesten i svært 
mange kommuner.  

Rådmannen stiller seg bak reformens intensjoner og hovedmål. Det er imidlertid grunn til å 
understreke at for kommunehelsetjenesten innebærer oppgaveoverføringen mellom spesialist og 
kommunehelsetjeneste et stadig og betydelig større press på enhetens samlede ressurser. Både 
personellmessig, kompetansemessig og økonomisk.  Fra 1 januar 2019 innføres betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter også for gruppen rus/psykiatri. Det er hvilket press dette vil medføre på 
kommunehelsetjenesten. Fra overordnet statlig hold, signaliseres det en forventning om at nivået på 
denne pasientgruppen vil være små. Rådmannen vil følge utviklingen nøye og rapportere fortløpende 
til politisk nivå gjennom månedlige økonomirapporter og i hovedutvalg. 

Revisjonsrapporten om samhandlingsreformen behandles i kontrollutvalget senhøsten 2018. 

Avdelingen jobber med en sak om hvordan fremtidens behov for sykehjemsutbygging / omsorgsboliger 
bør møtes. Saken legges frem i HOS møtet november 2018. Saken vil belyse hvor stort behovet for nye 
sykehjemsplasser/omsorgsboliger forventes å være de neste 10-12 årene, hva dette vil innebære av 
behov for nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger, når de ulike trinn for utbygging anbefales 
gjennomført, betraktninger om ønsket lokalisasjon samt en beregning av de økonomiske og 
driftsmessige implikasjoner en utbygging vil innebære. 

I likhet med kommunens pleie og omsorgstjenester, erfarer de øvrige tjenestene også et betydelig 
press på sin virksomhet. Både NAV, psykisk helse/rus og helsestasjonen rapporterer om et vedvarende 
og høyt trykk på behov for tjenester. Fokuset fremover vil i stor grad handle om å prioritere de som 
har størst behov, og sikre at ressursene brukes på tjenester som gir best mulig effekt. 

Innenfor helsetjenesten er kommunens fastlegekapasitet nå sprengt. Samtidig er den fysiske 
kapasiteten på Enebakk legesenter nå sprengt. Det jobbes aktivt, sammen med legene, for å finne 
løsninger som kan frigjøre kontorareal og muliggjøre en utlysning av ytterligere èn fastlegehjemmel 
mulig. Videre jobbes det med å effektuere tidligere politiske vedtak om å avvikle daglegevakten i 
Enebakk legesenter, og omgjøre Follo LMS til døgnåpen legevakt. 

Fra 1 januar vil befolkningen på Flateby bruke Lillestrøm legevakt døgnet rundt mens øvrige innbyggere 
vil bruke legevakten v/ Follo LMS. Dette gjøres for å sikre at kravene i akuttmedisinsk forskrift kan 
møtes på en faglig forsvarlig måte.  
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Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
Brutto lønn  29 665  28 965  701  45 502   46 502 
Refusjoner   -2 163 -250  -1 913  -250   -2 500 
 Netto lønn    27 502 28 715  -1 212  45 252   44 002 
Driftskostnader  35 804  33 634  2 170  46 931  48 181  

Driftsinntekter  -18 426  -17 239  -1 187  -29 492  -29 492  
 Avdelingen samlet:  44 880  45 110  -230  62 691  62 691  

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 
Alle enheter har mindreforbruk på netto lønnskostnader med unntak av stabsenheten. Stab har 
merforbruk knyttet til et engasjement med lønnstilskudd og gjelder etterbetaling av lønn for desember 
samt at lønnstilskuddet ikke dekker hele lønnskostnaden. Merforbruket motvirkes av 
sykelønnsrefusjon på ca 98’ på areal/prosjekt.  

Mindreforbruket på de øvrige enhetene skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon med unntak av 
veidrift/veivedlikehold (driftsenheten) som også har lavere lønnskostnader enn budsjettert.  

Renhold melder om at vikarkostnadene kommer etterskuddsvis og vil motvirke merinntektene på 
sykelønnsrefusjon. Foreløpige vikarkostnader på renholdsområdet utgjør mesteparten av avdelingens 
merforbruk på brutto lønn. Det er store refusjonsinntekter, hvorav noen er fra desember 2017.  

Det tas i liten grad inn vikarer ved sykefravær, med unntak av renhold.  

På NAB er det merkostnader på vikar som er tatt inn for å ivareta arbeidet med skanning av arkivet 
over saker for alle eiendommer i kommunen (digitaliseringsprosjektet) 

På EKT gjelder mindreforbruket en NAV-finansiert permisjon på 2 måneder innenfor 
eiendomsforvaltning, der den ansatte ikke er blitt erstattet. For øvrig balanse.  
 

 Driftskostnader  
Stab har balanse på innkjøpskostnader.  

På EKT omfatter mindreforbruket (268’) følgende:  

o Det er mindreforbruk knyttet til konsulenttjenester samt vedlikehold/oppussing av 
boliger. Dette skyldes at fakturaene kommer etter at arbeidet er gjort.  

o Det er merforbruk på energi for kommunale boliger (50’).  
o Det er merforbruk på forsikring (128’). Dette skyldes at trafikkforsikringen fra og med 

2018 faktureres sammen med forsikringspremie. EKT sitt budsjett omfatter bare 
forsikringspremien, ikke trafikkforsikringen. Trafikkforsikringen har tidligere blitt 
fakturert enhetene direkte for de kjøretøyene som enhetene disponerer. Det vil bli 
fremmet en budsjettjusteringssak for å rette opp i dette. 

På NAB er driftsutgiftene 194’ høyere enn det som er budsjettert i perioden. Dette skyldes i hovedsak 
at midlene som er gitt fra Miljødirektoratet til konfliktdempende rovdyrtiltak forvaltes over 
driftsbudsjettet. Deler av merkostnadene gjelder drifting av badeplassene som har vært mye i bruk i 
sommer. For enheten er det noe høyere driftsutgifter på skog og foreløpig et underforbruk på 
byggesak/delesak/oppmåling. Her forventes det noen store utgiftsposter utover høsten.  
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Det er mindrekostnader på renholdssektoren (228’). Dette skyldes at fakturaene har kommet senere 
enn hva det er lagt opp til i periodisert budsjett; særlig gjelder dette renholdssoner.  

Innenfor driftsenheten er det følgende merforbruk:  

o Ansvar 4510, Veidrift og veivedlikehold- merforbruk kr 566’. Merforbruket knyttes i all 
hovedsak til en ekstraordinær lang og vanskelig vinter (474’). Pga stor belastning på 
maskinpark har vi også hatt merforbruk på reparasjoner (178’). 

o Ansvar 4520, Byggdrift og vedlikehold har merforbruk kr 1077’. Merforbruket har sin 
årsak i akutt reparasjon etter lynnedslag (344’, girhavari på maskin ca 50’ samt 
nødvendig konsulentbistand 50’) Det resterende er i hovedsak knyttet til 
periodisering. 

o Ansvar 4522 Energi- merforbruk hittil 651’.  
Avviket er redusert med nesten 1 million i august og viser dermed en nedadgående trend. Endringen 
er størst innenfor bygningsdrift og –vedlikehold. 
 

 Driftsinntekter  
Stab: Mindreinntekt på 623’ gjelder lavere inntekter på reguleringsplangebyr enn hva som er 
budsjettert for perioden. 

EKT: Merinntekten (481’) gjelder høyere husleieinntekter enn budsjettert i perioden. Dette skyldes 
hovedsakelig økning av husleie til gjengs leie. Det forventes lavere merinntekt for den delen av året 
som er igjen grunnet lavere belegg.  

Renhold: Mindreinntekt på 106’ skyldes forsinket fakturering. 

NAB: Inntektene er 671’ høyere enn budsjettert. Dette skyldes høyere byggesaksinntekter (671’) og 
inntekter fra delesak/oppmåling (66’) samt økt avvirkning i kommuneskogen (205’) enn det som er 
budsjettert i perioden.    

Drift: Det er merinntekter både på vei (183’) og bygg (578’).  

 
Prognose ved årets slutt 
 

 Lønn og sosiale utgifter:  
Basert på avvik hittil i år antas det at brutto lønnskostnader vil bli ca. 1 million høyere enn budsjettert. 
Det antas at refusjoner vil nå 2,5 millioner for året totalt.  Det er budsjettert med 250’ i refusjon pga 
fødselspermisjon. 
 
Ved NAB forventes det et lite mindreforbruk som skyldes langtidssykefravær samt at en vikar sluttet 
litt før avtalen gikk ut.  
 

 Driftskostnader:  
Det antas at driftskostnadene for året samlet vil utgjøre 1,25 millioner mer enn budsjettert. Dette 
skyldes i hovedsak høyere strømkostnader enn budsjett. Se for øvrig kommentarer under punkt 1.1.  
 
Ved EKT vil mindreforbruket på konsulenttjenester bli anvendt til å videreføre et allerede etablert 
engasjement innenfor samferdsel til 1. november.  
 
Prognose ved årets slutt på friluftsliv er et lite merforbruk. 
 

 Driftsinntekter:  
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Merinntektene på husleie kompenserer underdekning av faste kostander og strøm. Det overskytende 
vil bli brukt til oppgradering og vedlikehold av de kommunale boligene. 
 
Overføring av lønnskostnader til prosjekter er forsinket, som følge av at det har tatt tid å få 
tilbakemelding fra leverandør om metode for differensieringen av timesatser per prosjektleder. 
  
Det er også noe usikkerhet knyttet til omfang på arbeid på investeringsprosjekter innenfor 
eiendomsforvaltning / fremtidige salgsobjekter; herunder om det avviker fra hva som er lagt til grunn 
i budsjettet. Det arbeides med å klargjøre dette.   
Ved NAB er prognose ved årets slutt noe høyere inntekter som kan dekke merforbruket på friluftsliv. 

Totalt sett forventer avdelingen å gå i balanse. 
 
Tiltak 
Driftsenheten har organisert sin virksomhet på en slik måte at enhetsleder har fire arbeidsledere. 1 
ansvarlig for hvert hovedansvar- byggdrift, veidrift, energi samt arbeidsplikt. Det gjennomføres 
ukentlig koordineringsmøte hvor økonomi og status oppdrag gjennomgås. Med dette har vi etablert 
et velfungerende regime for en streng og ansvarlig økonomioppfølging.  
 
MEDARBEIDERE 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial Diff. fra 2017 1.tertial 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 87,6 % 5,3 % 86,6 % 92,9 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå (inkl. selvkostområdene): 

Sykefravær 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
<16 dg. i % 2,3 2,7 1,6  
16 dg. < i % 4,8 10,7 10,8  
Sum sykefravær 7,1 13,4 12,4 

Sykefraværet på avdelingen er fortsatt langt høyere enn kommunens målsetting på 7,5 %. Det er 
langtidsfraværet som er høyt (10,8%). Av dette gjelder hoveddelen sykemeldinger som varer over 56 
dager. Noen av de berørte er deltidssykemeldte.  
 
Kommentar NAB:  
Statistikken over sykefravær for 2. tertial viser fortsatt høyt sykefravær, men lavere enn i 1. tertial. Det 
høye fraværet skyldes at det er flere langtidssykefravær i enheten. En langtidssykemeldt er nå frisk slik 
at fraværet er redusert siden rapporteringen ble foretatt. Korttidsfraværet er lavt. 
 
Kommentar EKT:  
Det høye sykefraværet i 2. tertial innenfor selvkostområdene skyldes et langvarig sykefravær innenfor 
avløpssektoren som forventes avsluttet i forbindelse med pensjonsavgang. For øvrig er et annet 
sykefravær på forsommeren omfattet. Den ansatte er nå i full virksomhet. Innenfor samferdsel, 
eiendomsforvaltning og administrasjon har sykefraværet vært lavt og det er således høy 
nærværsprosent. Dette gir forutsigbarhet og effektivitet.  
 
Kommentar stab:  
Sykefraværet er lavt og går nedover. Et langtidsfravær er avsluttet ved at den berørte nå er i full stilling.  
 
Kommentar renhold:  
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Vi har hatt et svært høyt langtidssykefravær i hittil i år. Dette skyldes i flere langtidssykemeldte, inklusiv 
leder. 3 ansatte er tilbake i graderte stillinger og leder er nå tilbake i full friskmelding. Det vil igangsettes 
et nærværsprosjekt innen utgangen av året. 

 
Personalstatus på avdelingsnivå (inkludert selvkostområdene): 

Antall faste årsverk 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall faste årsverk 71,57 73,73 73,73 
Herav vakanser Ikke rapportert 1,41 2,71 

 
Antall i engasjement 31.12.2017 1.tertial 2. tertial 
Antall i engasjement 1,5   3,1 4,1  

 
Engasjementene omfatter:  

- 100% innenfor arealplanlegging (oppstart februar) 
- 100% innenfor samferdsel 
- 110% til digitaliseringsprosjektet (60% hadde oppstart i april) 
- 100% innenfor veidrift (bare i 2. tertial) 
-  

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
 
Renhold:  
 

 Gjennomgang og oppdateringer av datablader er gjennomført. 
 Digitalisering av arbeidslister er startet opp 
 Nytt kurs i NS Insta i september 
 Vi fortsetter arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles 

ansvar og felles mål. 
Driftsenheten:  
Tiltak utført av byggdrift 2.tertial: 
- Kirkebygden barneskole- anlagt nytt lekeapparat. 
- Enebakkhallen- forsterket vegger og montert innsynsskjerming i garderober. 
- Gamle Herredshus - malt og kittet vinduer. 
- Gamle Kirkebygden barneskole- malt opp og skiftet vinduer i kontorer. 
- Aulabygget - utskifting av dårlig kledning pågår. Vinduer fasade syd skiftet. 
- Nye Ytre Enebakk barneskole- idriftsettelse og overtakelse 
- Ignagard sykehjem- malt opp og forsterket pasientrommene på ignagard. 
- Utarbeidet brannstrategi på Gml Herredshuset, Gml barneskolen, Aulabygget og Solgården. 
  Montering av brannvarslingsanlegg pågår. 
- Oppgradering av dammen vestby bru. 
- Enebakk U- ombygging av datarom til nytt undervisningsrom som del av forsterket         skoletilbud. 
- Legesenter- lagt nytt gulvbelegg på 2 kontorer. Montert ny solskjerming. 
- Rådhuset- Pusset opp Formannskapssal samt oppgradert teknisk for tilpassing ifm  parallellbruk 
møte/beredskapssentral. 
- Energi- Det utføres et omfattende arbeid på området energieffektivisering. Her er det oppnådd gode 
resultater og vi har oppnådd en bestparelse på kwt forbruket på i overkant av 29%. Noe som også var 
målsetningen og kravet som ligger til grunn for energisparekontrakten med GK og EPC. 
 
Tiltak utført av tilknyttede medarbeidere med arbeidsplikt:  

- Stell av friarealer/lekeparker Flateby 
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- Tømt og ryddet loft Midtbygget 
- Reparert badebrygge Vik 
- Fjerning av råte og klargjøring for maling av Aulabygget 
- Utbedret lekeapparat Ytre Enebakk bhg 
- Utført vedlikehold og reparasjoner på maskinpark 
- Ryddet Engerholm husmannsplass 
- Beiset stabbur bygdetun 

 
Følgende hovedpunkter er utført av veidrift 2.tertial : 

- Ferdigstilt lekeapparater Kirkebygda skole 
- Ferdigstilt arbeid ved Enebakkhallen 
- Overvannskum ved Flateby barnehage 
- Noen stolpeskift veilyspunkter 
- Driftsrutiner på feiing, maskinelt vedlikehold grusveier, støvbinding 
- Sommervedlikehold badeplasser 15.5 – 1.9 
- Grunnarbeid nytt toalett på vik  
- Arbeid for byggdrift ved Mjær 
- Utskifting av sand i Kirkebygda barnehage 

 
NAB-enheten holder høy aktivitet og har en merinntekt på 746’ grunnet økte gebyrinntekter.   
For øvrig er aktiviteten i samsvar med plan.  
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
 
EKT:  
Aktiviteten innenfor oppussing av boliger justeres i tråd med merinntekter på husleie. På 
samferdselsområdet har det vært høy investeringsaktivitet knyttet til oppgradering av veier. Dette vil 
avta ettersom tilgjengelig bevilgning blir brukt opp. Det vil da bli lagt mer vekt på 
forvaltningsaktiviteter.  
 
Renhold:  

 Fortsette med 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. 
 Vi vil utføre uvarslede kvalitetskontroller iht. NS Insta 800 fra oktober 

o I siste kvartal vil disse rapportene legges ut på kvalitetslosen (utsatt) 
 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 – herunder se på organiseringen i teamene. 
 Gjennomgang av kjemikalieforbruk for å øke grad av miljømerkede kjemikalier. 
 Fullføre og implementere digitalisering av arbeidslister i praktisk bistand. 
 I løpet av året vil Renholdsenheten 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.) 

 Igangsette nærværsprosjekt for å øke nærværet i enheten. 

 
Driftsenheten:  
Resten av året vil det bli fokus på ferdigstilling av tiltak finansiert over investeringsbudsjettet. I all 
hovedsak gjelder dette rehabilitering av bad på Sløssåsen samt videreføre påbegynte 
brannsikringstiltak. Justering og kvalitetssikring av internkontrollen vil ha høy prioritering. Videre 

308



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : 2 Tertialrapport 2018 - Enebakk kommune

_____________________________________________________________________________

27 
 2.terital 2018

starter vi opp arbeidet med å utarbeide nye konkurransegrunnlag på rammeavtaler som skal legges ut 
på nyåret. Arbeidspliktgjengen vil ferdigstille lagringsbur for politiske partier samt fortsette med 
Aulabygget. De vil også rehabilitere vedskjul og utebod på Rausjø leirskole og male deler av 
kulturskolegang. Dette i tillegg til å bistå byggdrift med å rydde samt enkle, forefallende utbedringer 
på byggene. 
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Selvkostområdene  
avløp, feiing og renovasjon 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   3 725 4 074  -349  6 357  6 057  
 Refusjoner   -179 0  -179  0  -200  
 Netto lønn   3 546  4 074  -529  6 357  5 857  
 Driftskostnader  13 672 14 272  -601  21 167  21 167  

 Driftsinntekter  -20 377 -20 176  -201  -41 146  -41 146  
 Avdelingen samlet:  -3 160 -1 829  -1 331  -13 622  -14 122  

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  
Avviket på disse postene gjelder avløp. Det dreier seg både om merinntekt (sykelønnsrefusjon) og 
mindrekostnader på lønnsutgifter.  

Det er store refusjoner knyttet til sykefravær hos to ansatte. Den ene er nå i full virksomhet. Den andre 
forventes at vil pensjonere seg innen utløpet av året. Det er mindrekostnader knyttet til avtalefestede 
tillegg (teknisk vakt) og pensjonskostnader. Det er noe mindreforbruk på fastlønn som skyldes en 
vakanse i januar.  

 Driftskostnader  
Mindrekostnadene gjelder i hovedsak avløp, men det er også mindrekostnader på 73’ på renovasjon 
som skyldes periodiseringsfeil. På avløp er det avvik på flere områder som til sammen utgjør et 
mindreforbruk på 526’.  

- Slamtransport og behandling: 514’ (varig mindreforbruk) 
- Slamtømming private anlegg: 175’ (mindreforbruk denne perioden pga forsinkelse) 
- Innkjøp av kjemikalier: 142’ (merforbruk) 
- Energi: 199’ (varig merforbruk) 
- Innkjøp programvare og gebyrer: 170’ (merforbruk)  
- Utstyr: 220’ (merforbruk, gjelder innkjøp av kamera til inspeksjon av avløpsledninger) 
- Reparasjoner og serviceavtaler: 110’ (mindreforbruk) 
- Konsulenttjenester: 134’ (mindreforbruk) 

 

 Driftsinntekter  
Merinntektene gjelder i hovedsak avløpssektoren og omfatter:  

- Tilskuddsbeløp fra Miljødirektoratet til vannforvaltningsarbeidet (200’).  
- Merinntekter på tilknytningsgebyr (107’) og ordinære avløpsgebyr (108’).  
- Det er lavere gebyrinntekter på søknader for utslippstillatelser i spredt bebyggelse enn 

budsjettert som følge av utsatt vedtakelse av opprydningsplanen. Etter at planen ble 
vedtatt har sykefravær og uforutsette oppgaver medført at fremdriften er kraftig redusert.  

 
Prognose ved årets slutt 
Renten har betydning for kapitalkostnadene på avløpssektoren. Siden kapitalkostnadene utgjør en stor 
del av kostnadene på området er betydningen stor. I selvkostberegningene skal gjennomsnittet av 
årets swap-rente med 5 års gjenværende løpetid brukes med tillegg av 0,5 %-poeng; ikke den reelle 
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renten kommunen har på lånene sine. For budsjett 2018 har det vært lagt til grunn en swap(5Y) på 
1,5%. Den gjennomsnittlige renten hittil i år er nylig beregnet og ligger på 1,8%. Økningen på 0,3%-
poeng innebærer en merkostnad på ca 500 000.  
 
Det er lite trolig at renten reduseres vesentlig i den delen av året som er igjen, så 1,8% bør legges til 
grunn. Dette innebærer at området må bære høyere rentekostnader enn hva som er budsjettert. 
Rentekostnader belastes ikke området direkte; men gjenspeiles i selvkostberegningen. Den 
regnskapsmessige effekten av dette er at området har merinntekt.  
 
Utfra dette forventes det at området vil gå 500 000 bedre enn budsjettert.  
 
Bakgrunn: 2017 utgjorde rentedelen av kapitalkostnadene 4 mill og avskrivningene 7,6 mill. Til 
sammen 11,6 mill eller 47 % av gebyrinntektene. Restgjelda innenfor avløpssektoren var ved utgangen 
av 2017 på 210 millioner.  
 
Tiltak 
Ingen aktuelle tiltak.  

 
MEDARBEIDER 
Se rapportering under TEK sin rapport.  
 
KVALITET/PRODUKSJON 
Det rapporteres årlig på kvalitetsindikatorene / målstyring.  
 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Det pågår arbeid for å ivareta avvik påpekt av fylkesmannen ved tilsyn i 2016 og etter utslipp av 
biomedium tidligere i år.  
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Investeringene i fornying av ledningsnettet vil bli lavere enn budsjettert for året i påvente av 
utarbeidelse av saneringsplan. Denne vil bli utarbeidet i forbindelse med revisjon av hovedplan avløp 
som vil bli igangsatt i løpet av året.  
 
Arbeid med pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg er satt på vent av hensyn til prekært 
behov for kvalitetssikring av gebyrgrunnlaget samt nødvendig revisjon av hovedplan avløp. Reduksjon 
av utslipp fra spredt bebyggelse ivaretas gjennom pålegg om tilknytninger og vurdering av fremføring 
av avløpsnett til eksisterende bebyggelse.  
 
Det er behov for mer planlegging for å få en effektiv gjennomføring av oppgavene og en optimal 
prioritering av tiltak.  
 
Det pågår et arbeid angående tilpasning av feie-/tilsynstjenesten til revidert forebyggendeforskrift.  
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4 Finansrapport 

Bakgrunn 
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for 
finansforvaltningen.  
I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning pålegges det at det 
rapporteres regelmessig til kommunestyret når det gjelder: 
 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 

 
Markedskommentarer fra kommunens gjeldsforvalter Bergen Capital Management AS (August 18):  
Norges Bank besluttet 16. august å holde styringsrenten uendret på 0,50 %. Det er lite ny informasjon 
om veksten i norsk økonomi siden forrige pengepolitiske rapport (2/18). Oppgangen fortsetter i tråd 
med bildet som Norges Bank presenterte juni, styringsrenten vil derfor etter all sannsynlighet bli satt 
opp i september. Styringsrenten har da vært historisk lav (0,50 %) i nesten to og et halvt år. 
Usikkerheten om virkningene av en høyere rente taler ifølge Norges Bank for å gå varsomt frem, til 
noe over 2 prosent ved utgangen av 2021.  Virkningen av en høyere rente må evalueres før renten kan 
heves videre. En brå og rask økning i styringsrenten får vi derfor neppe. Men Norges Bank er nok 
komfortable med å øke renten fremover. Lav arbeidsledighet, god vekst og stigende / høy oljepris gir 
gode framtidsutsikter tross økt uro fra utlandet.  
 
Å normalisere rentene uten at det bremser veksten og skremmer finansmarkedene er en utfordrende 
oppgave for sentralbankene. Den amerikanske sentralbanken har nå siden 2015 hevet renten 7 ganger, 
og det er ventet flere rentehevninger i år. På litt lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis 
strammere finans- og pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten, rentehevningene vil virke. Det 
er dermed ikke gitt at vi får en jevn stigning i styringsrentene, rentekutt frem i tid på grunn av sviktende 
vekst er også et utfall. En flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere langrenter frem i tid når 
renteøkningene begynner å virke er heller ikke helt usannsynlig. Det er mange risikofaktorer som kan 
påvirke den globale veksten, blant annet kan det nevnes eskalering av handelskrig mellom USA og Kina, 
(dempet vekst, økt inflasjon og økte renter), redusert risikoappetitt fra investors (pga. handelskrig og 
normalisering av pengepolitikk), svekket vekst i USA (går for fullt på lånte penger), stigende inflasjon, 
økt geopolitisk uro (bred politisk usikkerhet som er vanskelig å «kvantifisere» for markedene og som 
det kan ta lang tid å få avklaring på) og sist men ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt land som Tyrkia, 
Hellas og Italia kan og vil betale sin statsgjeld. 
 
Ved utgangen av august er kredittmarginene for offentlig sektor på historisk lave nivåer, kommuner 
og fylkeskommuner er attraktive utstedere av lån. Faktiske fastlånerenter for sektoren er nå på 
anslagsvis 1,80 %, 2,15 %, og 2,70 % for 3, 5 og 10 års løpetider. Lengre rentebindinger bør vurderes 
på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. Usikkerheten globalt taler likevel for at 
rentebindingene kan gjøres gradvis. For kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat og 
FRN- obligasjoner. Nibormargin og kredittmargin er kommet ned kombinert med en gradvis stigende 
styringsrente det neste året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte sertifikater 
fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,20 %. Det bør vurderes lengre FRN obligasjoner 
(obligasjonslån med flytende rente og fast margin mot NIBOR) fremfor sertifikatrenter. Ved utgangen 
av august kunne en gjøre 2 års FRN obligasjoner med betingelser 3 måneders NIBOR + 0,10 % (attraktiv 
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margin sammenlignet med historisk margin på 3 MND sertifikat) dette gir en nominell flytende rente 
på 1,10 % i første 3 måneders perioden. 
 
Markedskommentar fra First Fondene (Per august 18): 
Børsoppgangen i USA ble i august den lengste i historien (sammenhengende oppgang uten minst 20 % 
korreksjon). Oppgangen i august kom på bakgrunn av gode tall for inntjening og makroøkonomi. 
Frykten for handelskrig og uro i fremvoksende økonomier kom etter hvert i bakgrunnen. Den 
rekordlange oppturen gjør det da naturlig å spørre seg om hvor lenge dette kan vare. 
 
Markedsutvikling 
Kjente og kjære samt noen nyere risikomomenter måtte vike for mer positive faktorer gjennom august. 
Måneden begynte med klar uro spesielt i Tyrkia som også ga noe spredning til andre fremvoksende 
økonomier. Før dette hadde de viktigste industrielle metallene falt ganske markant fra slutten av juni. 
Selv om disse faktorene hadde begrenset effekt på de viktigste børsindeksene i verden, har vi sett at 
sykliske selskaper har utviklet seg svakere enn markedet generelt. Svekkede valutaer i fremvoksende 
økonomier har også medvirket til overraskende svak utvikling for den norske kronen.  
 
Makroøkonomisk utvikling 
Etter svekkelsen av global vekst gjennom våren har vi de siste månedene meldt om stabilisering av 
veksten på et rimelig høyt nivå. Dette inntrykket gjelder også etter at vi har lagt august bak oss. Global 
vekst toppet ut på rundt 5 % ved årsskiftet og sannsynligvis er vi fremdeles på nivåer rundt 4 %. Dette 
er fremdeles høyere enn det som er normalt over tid. Bakteppet for markedene er således fremdeles 
godt. Dette reflekteres også i inntjeningstallene for selskapene, både når det gjelder faktisk vekst i 2. 
kvartal og utvikling i analytikernes forventning til fremtidig inntjening. Normalt er analytikerne for 
optimistiske ved inngangen til året og må derfor gjerne gradvis nedgradere sin forventninger. Dette er 
ikke tilfelle i 2018 og estimatene for både 2018 og 2019 er økt så langt i år, spesielt i Norge og USA 
men også i Europa. 

Markedsprising 
Figuren under viser alle oppgangsperioder i det amerikanske aksjemarkedet etter 1930. Denne viser 
at inneværende periode er den lengste i historien men samtidig er det to andre perioder som har gitt 
høyere prosentvis oppgang. Som for realøkonomien er det ikke nødvendigvis lengden på oppgangen 
som er det viktigste, men om det har utviklet seg ubalanser. 
For aksjemarkedet betyr dette (for) høy prising. Vi har lenge vurdert det slik at det amerikanske 
aksjemarkedet er høyt priset. For å vurdere om prisingen er høy eller lav ser vi gjerne på pris i forhold 
til inntjening (P/E), men da siste 10 års inntjening for å justere for at inntjeningen varierer veldig mye 
gjennom en syklus. Prisingen i dag er vesentlig høyere enn normalt. Trolig vil rentenivå og økonomisk 
vekst være lavere på varig basis fremover, noe som forsvarer at P/E forholdet kan være høyere enn 
hva historien tilsier. Selv justert for dette anser vi aksjemarkedet i USA å være høyere priset enn hva 
som er forsvarlig på lang sikt. 
 
Strategi 
Prising av aksjer er høyere enn normalt, først og fremst i USA som vist over hvor vi ser syklisk justert 
P/E (CAPE). Det norske aksjemarkedet er også noe høyere priset enn hva vi har sett over tid. Det er 
samtidig nesten alltid slik at høy prising alene ikke er tilstrekkelig for at vi skal få de virkelig store 
fallene (unntaket er «Black Monday» i 1987). Det er realøkonomiske nedturer (resesjoner) som er 
utløsende for krakkene. Den økonomiske syklusen er moden, spesielt i USA, men ikke overmoden. Vi 
tror med andre ord at en alvorlig økonomisk nedtur er et stykke frem i tid. Nyheter gjennom 
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sommeren har ikke endret denne vurderingen. Vi tror fortsatt det er rom for at aksjemarkedene 
stiger i tiden fremover. Dette er også understøttet av historiske sammenhenger mellom prising i 
markedet og fremtidig avkastning. Selv om potensialet er lavere enn normalt gitt dagens prising, tror 
vi oppgangen vil fortsette en god stund til. Samtidig har risikoen økt, noe som i sum rettferdiggjør en 
fortsatt nøytralvekt i aksjer. 

Status Enebakk kommune 
Pr. 31. august 2018 er finansielle hovedtall som følger: 
 

Ledig likviditet og andre korts. midler  261,5 mill. kroner 
Samlet langsiktig lånegjeld  1 163,5 mill. kroner 

 
Rapporteringen for ledig likviditet og lånegjeld er videre behandlet hver for seg. 
 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Tabellen under gir en oversikt over ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål ved 
inngangen av året og fram til 2. tertial. 

  31.12.2017 31.08.2018 

   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforb.                 94,4  100 %              185,2  100 % 

 Samlet driftslikviditet                   94,4  100 %                 185,2  100 % 

 Aksjer          

 First aktiv rente                  39,1  52 %                 39,7  52 % 

 Holberg likviditet                  36,3  48 %                 36,6  48 % 

 Samlet overskuddslikviditet                   75,4  100 %                   76,4  100 % 
     

 Samlet likviditet          169,8                    261,5    

Kommunen har pr 31.08.2018 ca. 185,2 mill. kroner i driftslikviditet og 76,4 mill. kroner i 
overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig. Økningen av 
driftslikviditet skyldes at kommunen har tatt opp lån i perioden. 

Totalt vurderes det at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 31.08.2018. 
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Gjelds- og renteportefølje 
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og pr 2. tertial, og gir en oversikt over 
forvaltningen av kommunens langsiktige lånegjeld i løpet av året. 
 
  31.12.2017 31.08.2018 

 Långivere   Antall lån   Lånegj. 
1000 kr   Antall lån   Lånegj.   

1000 kr  
 Rentebinding over 1 år (fastrente)          

 Kommunalbanken                    3      571 229                       2           569 226  
 Rentebinding under 1 år (flytende rente)          

 Kommunalbanken                    3      324 012                       3           397 050  

 SpareBank 1 Markets                           1           101 262  

 Flytenderente p.t. vilkår          
 Husbanklån (formidlingslån)                    9        73 912                     10             95 912  

 Sum lånegjeld     969 153     1 163 450  
 
Det er i perioden tatt opp ytterligere lån på 12 mill. kroner i Husbanken til videreformidling. Det er 
også tatt opp lån på 172 mill. kroner i perioden. 

Refinansiering 
Kommunen har i løpet 2018 refinansiert to lån.  

Lån som har forfalt 2018  Beløp  Rente  Forfall 
Kommunalbanken 112 000 1,31 19.03.2018 
Kommunalbanken 100 962 1,04 19.03.2018 

I løpet av de kommende 12 mnd. er det to lån som vil forfalle og som må refinansieres. Verdien av 
disse utgjør 212,3 mill. kroner.  

Forfall – Må refinansieres i løpet av 12 måneder Beløp  Rente  Forfall 
Kommunalbanken 111 050 1,40 20.09.2018 
Sparebank 1 101 262 1,01 19.03.2019 

I forhold til refinansieringsrisikoen, risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som 
forfaller, vurderes denne som lav ut i fra nåværende markedssituasjon.    

Økonomiavdelingen arbeider aktivt for å oppnå en god fordeling mellom premie og renterisiko på 
kommunens lån. Ettersom kommunen har høy gjeldsgrad og generelt stram økonomi, er vi avhengige 
av å redusere risikoen ved renteøkninger på kort og mellomlang sikt. Økonomikontoret har i løpet av 
2018 refinansiert og tatt opp lån med lengre rentebindingstid. Dette er et viktig grep for å redusere 
renterisikoen i kommende økonomiplanperiode.  
 
De viktigste nøkkeltallene fra Bergen Capital Management (BCM) er gjengitt i tabellen under. Tabellen 
viser nøkkeltall ekskl. formidlingslån. 
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Tabellen viser at det har vært en økning i gjennomsnittsrenten i løpet av perioden med 0,39 %-poeng. 
Videre har rentebindingstiden økt fra 1,13 år til 3,13 år. 
 
I tabellen nedenfor er statusrapporten fra kommunens gjeldsforvalter, BCM, gjengitt. Tabellen viser 
om BCM forvalter lånene til Enebakk kommunen innenfor fastsatte krav i kommunens 
finansreglementet. 

 

Stresstest 
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Stresstesten tar 
utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet av en 12 måneders 
periode. Testen tar utgangspunkt i hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %-poeng vil ha på kommunen. 
Gjeld med fastrenteavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».  
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet blir derfor 
kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 51 % (43%+8%) av gjeldsporteføljen. Ved en 
renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 11,9 mill. kroner. Økt rente 
vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 
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4,0 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 7,9 
mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 
30.08.2018. 
 
Stresstest Enebakk kommune  
 Aktiva   Balanse   Balanse   Endrings   Dura   Beregnet  
   %   MNOK   parameter   - sjon   tap  
Rentebinding over 1 år (fastrente) 49 % 569     0,0 
Rentebinding under 1 år (flytende rente) 43 % 498 2 %   -10,0 
Flytende rente p.t. vilkår 8 % 96 2 %   -1,9 
Total gjeld 100 %         1 163      -11,9 
Innskudd hos hovedbankforb. 71 % 185 2 %   3,7 
Pengemarked og obligasjonsfond 29 % 76 2 % 0,20 0,3 
Ledig likviditet 100 % 262     4,0 
Mulig tap vil utgjøre :   -7,9    

Oppsummering og vurdering 
Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet.  
 
Kommunen har p.t god likviditet. 
 
Den overordnede vurderingen av kommunens finansielle risiko, ut i fra nåværende markedssituasjon, 
er at denne er lav. Man ser imidlertid at det er behov for å fortsatt redusere kommunens renterisiko 
noe, slik at det vil i løpet av 2019 vurderes om man skal øke rentebindingstiden på gjeldsporteføljen 
noe mer. 
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5 Status - Verbalvedtak  
 

Vedtak Verbalforslag Status 

Verbalvedtak 1 

Politiske utvalg - Rådmannen legger frem 
sak i form av diskusjonsnotat knyttet til 
kostnadene ved politiske utvalg, muligheten 
for å redusere antall utvalg til 2, hvordan 
dette vil påvirke saksmengden osv. 

Notat ble lagt frem 3/9. 

Enebakk har etiske retningslinjer som anvendes ved 
innkjøp. Tidligere  

Verbalvedtak 2 Rådmannen fremmer sak knyttet til etiske 
innkjøp. 

innkjøpsansvarlig arbeidet med en sak knyttet til etiske 
innkjøpt (og Oslomodellen). Ny innkjøpsrådgiver vil følge 
opp dette videre. Det tas sikte på at saken fremmes ila 
2018. 
Mulighetenes arena vil være en ny måte å gjennomføre 
fremtidige tjenester i  
Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner og 
kommunen.  
Det er startet opp og avholdt dialogmøter med noen av 
interessentene.  
Det er på nåværende tidspunkt usikkert i forhold til 
fremdrift.   

Verbalvedtak 3 

Mulighetenes Arena - Rådmannen starter 
utredning for å etablere en felles arena der 
forskjellige grupper kan møtes og jobbe 
sammen og skape synergier. Mulige aktører 
kan være (men begrenser seg ikke til):  

Dette henger sammen med ressurstilgang og prioritering 
i forhold til daglig drift. 

Verbalvedtak 4 
Enebakk kommune skal ikke lenger bruke 
engangsbestikk, asjetter og kopper, laget 
av plast i politiske møter.  

Økologiske/nedbrytbare produkter er kjøpt inn. 

Verbalvedtak 5  

Rådmannen fremmer sak knyttet til 
investering i solsellepanel knyttet til 
kommunale bygg for å redusere kostnader 
knyttet til elektrisitet og sikre forsyning i 
tilfelle systemsvikt (beredskap) 

Saken bør vurderes ifm. arbeid med klima og miljøplan. 

Organisering av Enebakk kommune 

Verbalvedtak 6 

Rådmannen vil i samsvar med bestillingen 
legge fram et diskusjonssak til 
formannskapet om fremtidig organisering 
av kommunen der ulike 
organiseringsformer vurderes.  

Rådmannen skal legge fram et diskusjonsnotat i løpet av 
2018. 

Det er avholdt møte mellom Enebakk kommune, ved 
ordfører, rådmann, kommunalsjef for KOS og NMBU.  

Det ble avholdt møte mellom Vitensenteret på Ås, og 
ikke NMBU da det er Vitensenteret ordfører og rådmann 
har vært i kontakt med.  

Verbalvedtak 7 

Samarbeidsavtale med NMBU. Enebakk 
kommune starter forhandlinger NMBU 
med tanke på å styrke undervisning i 
realfag, etablering av kjøkkenhager 
innenfor skoler og barnehager, kurs for 
lokalbefolkningen knyttet til å produsere 
mat selv og sommerskole 

Kommunalsjefen har gjort avtale med Vitensenteret om 
å få et tilbud på hva de kan tilby. Når tilbudet er kommet 
vil det fremmes en politisk sak 
Saken bør omhandle forskning, lovoppfyllelse, erfaringer 
– organiseringsmodeller, kostnader, effekt og 
tidsperspektiv for å kunne måle effekt. For å ev. kunne 
starte opp neste skoleår må saken behandles tidligst 
mulig. 

Verbalvedtak 8 

Fremtidens skole. Enebakk kommune 
gjennomfører et forsøk med leksefri skole. 
Samtidig bør det gjøres et forsøk på 
forsterket leksehjelp for å finne hva som 
har den beste effekten. Rådmannen legger 
frem sak om hvordan dette kan 
gjennomføres. 

Til behandling i KOS-utvalget 25.september, FSK 
15.oktober og KST 29.oktober 2018 
Saken må belyse interesse i elevgruppa/foresatte, 
muligheten for å få det til tidsmessig før skoletid i 
forhold til skyss, alternative tilbudsløsninger med 
kostnader, hvem skal dekke kostnaden – skolen eller 
type «abonnement» for elevene. 

Verbalvedtak 9 
Det legges frem politisk sak knyttet til 
muligheten for å servere enkel frokost til 
elever på ungdomsskolene 

Til behandling i KOS-utvalget 25.september, FSK 
15.oktober og KST 29.oktober 2018. 
Saken utredes når ny IKT-koordinator er på plass. 

Verbalvedtak 10 

Programmering i skolen: Enebakk skal ha 
fokus på koding i skolen. Rådmannen bes 
om å legge frem sak knyttet til hvordan 
dette kan gjennomføres Til behandling i KOS-utvalget 13. november, FSK 

26.november og KST 3.desember 2018 
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Vedtak Verbalforslag Status

I løpet av 1. tertial nedsettes en arbeidsgruppe 
bestående av skoleledere, SLT-koordinator, enhetsleder 
for kultur, og naturlige samarbeidspartnere fra HOS. 
Arbeidsgruppen skal ha særlig fokus på «fungerer våre 
tiltak»? Arbeidet skal resultere i en rapport som gir 
oversikt over hva fungerer/fungerer ikke, og eventuelle 
forslag til forbedringstiltak. Rådmannen fremmer, basert 
på rapporten, orienteringssak for utvalgene og KST 

Verbalvedtak 11 

Ekstra muligheter. Prosjekthuset legges 
ikke ned slik som er foreslått i rådmannens 
forslag. Det gjennomføres en gjennomgang 
av kommunens tilbud til barn og unge, for å 
se hvordan dette er med på å fange opp de 
som er i ferd med å falle utenfor. 
Spørsmålet skal enkelt være «fungerer våre 
tiltak»? Særlig fokus rettes mot arbeid som 
forebygger frafall i skolen, rus og 
kriminalitet. Det skal vurderes hvordan kan 
et differensiert tilbud lokalt på skolene, 
f.eks. økt antall sosiallærere eller 
sosionomer, kan bidra til forebygging. 

Saken forventes å kunne fremmes i løpet av 1.tertial 
2019. 

Arbeidet med å kartlegge/ identifisere hvordan de 
kommunale barnehagene driftes i forhold til kvalitet 
igangsettes. Som grunnlag for identifiseringen vil det bli 
brukt data/ tallgrunnlag fra blant annet 
Brukerundersøkelsen, egenkartleggingsskjema for 
arbeidsmiljø, økonomistyring, ledelsesstrategier, 
kompetansehevingsplaner for barnehagens ansatte og 
profilering/ merkevarebygging. Våren 2018 vil bli brukt 
til å samle inn dette grunnlaget. 

Verbalvedtak 12 

Barnehager - Rådmannen bes fremme sak 
med en gjennomgang av hvordan de 
kommunale barnehagene driftes for å 
identifisere hvor vi er best og hvor vi kan bli 
bedre, slik at de kommunale barnehagene 
vil være ledende på å tilby kvalitet. 

Til behandling i KOS-utvalget 25.september, FSK 
15.oktober, KST 29.oktober 

Skole – fremtidens skolestruktur  Det vil bli igangsatt et arbeid i løpet av 2018 med en 
tidsplan for hvordan det skal jobbes med skolestruktur.  

Verbalvedtak 13 I løpet av 2018 skal rådmannen prioritere 
arbeidet med å utrede fremtidig 
skolestruktur i Enebakk. 

Plan skal være ferdig 1.10.2018 

Arbeidet igangsettes som et samarbeid mellom 
biblioteksjef og enhetsleder for kultur når ny 
enhetsleder er tilsatt. Verbalvedtak 14 

Bibliotek. Rådmannen bes utrede hvordan 
«Fremtidens Enebakk bibliotek» bør se ut, 
inkludert hvilke funksjoner ut over rent lån 
av bøker biblioteket kan fylle. Til behandling i KOS-utvalget 13. november, FSK 

26.november og KST 3.desember 2018. 

Verbalvedtak 15 

Det er avsatt 1,5 mill. kroner til forprosjekt 
utbygging av omsorgsboliger og sykehjem 
med tilhørende responssenter. I forbindelse 
med dette prosjektet utreder rådmannen 
mulighet og kostnad knyttet til å omgjøre 
kontorplasser på Ignagard til permanente 
sykehjemsplasser.  

Sak om ombygging av adm fløyen på Ignagard ble 
behandlet i KST, 17.09.18. Rådmannen vil legge frem en 
helhetlig sak om behov for nye 
sykehjem/omsorgsboliger høsten 2018. 

  

Verbalvedtak 16 

Personer med traumer. Det legges frem en 
sak på hvordan Enebakk kommune arbeider 
med å forebygge traumer. Dette inkluderer 
opplæring av f.eks. helsearbeidere, lærere, 
kulturansatte, idrettslag og andre personer 
som er i kontakt med personer som kan ha 
ulike traumer. 

RS til Helse- og omsorgsutvalgets møte 26.9.18. 

Verbalvedtak 17A 

Kommunestyret er gjort kjent med at det 
ikke har vært søkt om midler til 
barnefattigdom i 2017. Samtidig er vi gjort 
kjent med at vi har utfordringer med å 
imøtekomme behov for fritidstilbud og 
mulighet for aktiviteter hos fattige eller 
ressurssvake familier. Det skal årlig søkes 
om støtte via de nasjonale ordningene som 
regijeringen har opprettet i forbindelse 
med «barn som leveri i fattigdom», og evt. 
Andre søkbare frie midler/tilskudd. 
Kommunen stiller også opp for lag- og 
forenigner i kommunen som ønsker å søke 
midler (offentlige instanser, private aktører 
og frivillige organisasjoner kan søke om 
støtte.) 

Det ble ikke søkt midler til barnefattigdom i 2017 fordi 
det fantes midler igjen fra 2016. Det er i 2018 søkt og 
mottatt kr 150 000 
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Vedtak Verbalforslag Status

Verbalvedtak 17B 

Det legges frem en sak før sommeren om 
hvordan kommunen kan etablere et 
aktivitetskort som skal administreres via 
NAV til familier med bar og ungdom. 
Aktivitetskortet skal gi bar og unge 
mulighet til gratis inngang på f.eks X-antall 
billetter til folkebadet, kino på 
Samfunnshuset, tilbud om å delta i ulike 
tilbud i lag/foreninger som tilbyr 
fritidsaktiviteter. 

Til behandling i KOS-utvalget 21.august, HOS-utvalget 
22.august, FSK 3.september og KST 17.september 

Verbalvedtak 18 

Veteranplan. Enebakk kommune lager en 
veteranplan etter modell av Forsvarets mal. 
Planen skal fokusere på oppfølging av 
veteraner fra internasjonal tjeneste og 
hvordan Enebakk kommune kan markere 8. 
mai som Frigjøring og Veterandag. 

Det legges opp til at planen blir politisk behandlet i 
løpet av høsten.  

Verbalvedtak 19  

Rådmannen fremmer sak knyttet til 
fremdriften rundt nytt turkart og hvordan 
dette er tenkt å løses gjennom digitale 
løsninger og brukertilgjengelighet. Hvordan 
kan dette finansieres? 

Arbeidet med et manuskart til nytt turkart er påbegynt. I 
arbeidet er det blant annet benyttet Strava Heatmap 
som er et system som sporer aktivitet via GPS. Høsten 
2018 prioriteres kartlegging av viktige områder for 
friluftsliv. Arbeidet med turkart får derfor noe mindre 
fremdrift høsten 2018.  

Verbalvedtak 20  

Rådmannen fremmer sak om hvordan 
Enebakk kommune kan legge til rette for at 
friluftsområdene er godt tilrettelagt og 
tilgjengelige? Hvilke friluftsområder kan 
gjøre universelt tilgjengelige med enkle 
grep? 

Kartlegging av viktige friluftsområder startet våren 2018. 
Tilskudd fra fylkeskommunen til dette arbeidet er 
mottatt januar 2018. Førsteutkast til kart med inndeling 
av områder foreligger. Det er avholdt møte med 
prosjektkoordinator i fylkeskommunen og det er 
opprettet kampanje med «mitt Enebakk» som ble 
annonsert i Enebakk avis før sommerferien. 
Kartleggingen skal etter planen ferdigstilles høsten 2018. 

Verbalvedtak 21  

Rådmannen utreder muligheten og 
kostnadene knyttet til å etablere 
ladestasjoner for elbil på sentrale steder 
gjennom hele kommunen.  

Utkast til sak foreligger. Saken tas med i 
budsjettprosessen høsten 2018.  

Verbalvedtak 22  

Det legges snarest frem sak knyttet til 
momsrefusjonsavtaler. Bakgrunnen for 
dagens fordelingsnøkkel legges frem og 
belyses i forhold til å gjøre kommunen til et 
attraktiv sted å være utbygger. 

Saken er under forberedelse og skriving starter i august. 
Det tas sikte på å legge saken fram for politisk 
behandling i løpet av året.  

Vedtak fra HP 2017-2020  Plan for overgang til klimavennlig bilpark 
legges frem for politisk behandling. 

Del av klima og miljøplan. Temaet berøres også i 
ladesaken. Førsteutkast til klima og miljøplan ble 
presentert i KMU møte 20. august.  

Vedtak fra HP 2017-2020  
Plan for overgang til klimavennlig 
maskinpark legges frem for politisk 
behandling. 

Dette vil bli vurdert når eksisterende leasingavtaler 
utløper.  

Vedtak fra HP 2017-2020  

Det fremgår av kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2023 at 
den langsiktige delen bør revideres hvert 4. 
år. Planen ble sist revidert i 2012 og det er 
nå tid for ny revisjon.  

Planen er til behandling i KST.  

Vedtak fra HP 2017-2020  
Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble 
oppdatert i 2017 og inkluderer «Aksjon 
Skolevei» Planen er på høring ut april.  

Forslag til endelig plan legges frem til behandling i høst.  

Vedtak fra HP 2017-2020  

Dagens hovedplan vei går ut i 2017. Det er 
behov for å revidere planen med tanke på 
valg av tekniske løsninger og 
tiltaksprioriteringer.  

Arbeid med revisjon av hovedplanen er startet opp. 

Vedtak fra HP 2017-2020    Førsteutkast til klima og miljøplan ble presentert i KMU 
møte 20. august.   
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Vedtak Verbalforslag Status
Det nedsettes en politisk styringsgruppe for 
utvikling av sentrumsområdene våre 
(sentrumsplaner). Gruppen består av 
gruppeleder fra hvert parti, samt ordfører 
og varaordfører. Styringsgruppens mandat 
skal være å sette rammene og de 
overordnede målene for planen, samt 
komme med en plan for hvordan planen 
skal utarbeides. Omfang, lokal identitet, 
estetikk, fremtidsanalyse og «et levende 
sentrum» skal være sentralt i 
styringsgruppas arbeid. Styringsgruppa 
innstiller til formannskap og 
kommunestyre. Utviklingsprosjekter 
innenfor sentrumsområdene som er en del 
av i rådmannens budsjettforslag trekkes inn 
i styringsgruppas arbeid.  

Godt i gang med Kirkebygda. Styringsgruppa og TEK har 
behandlet en sak om innholdet i denne planen. 
Flomberegninger og grunnundersøkelser er 
gjennomført. Grunnundersøkelsene viste fare for 
kvikkleireskred mot Igna og Pikengbekken. Øvrige 
berørte grunneiere ble kontaktet for å forhindre 
uønskede tiltak. Ytterligere undersøkelser ble 
gjennomført, og konkluderer med at stabiliteten er 
tilfredsstillende, men erosjon må vurderes. Det er laget 
en utredning av kontorsituasjonen i området, og det 
arbeides med muligheten for å flytte modulbyggene fra 
YES til rådhuset. Områdestabilitet må utredes ved den 
gamle brannstasjonen også. Planområdet ved 
brannstasjonen er ellers utvidet, for å kunne legge til 
rette for bedret trafikksikkerhet. Reguleringsplanen for 
den gamle brannstasjonen er for øvrig skilt ut som et 
eget prosjekt. 

  

Dette var til behandling i TEK i 27. sep. 19 som en del av 
saken «Prioritering av kommunens egne planer». I saken 
foreslås det at arbeidet utsettes til 2019/2020. 
 

Vedtak fra HP 2017-2020  

  

Styringsgruppa har drøftet avgrensning av tettstedene. 
Synspunkter fra befolkningen på utviklingen av 
tettstedene er innhentet på Bygdedagene. 
Områdereguleringsplan for Flateby er fremmet for 
sluttbehandling i TEK og KST. Ble sluttbehandlet 17.9. 

Vedtak fra HP 2017-2020  

Trygge gangstier er en forutsetning for at vi 
kan øke andelen syklende og gående, men 
også antall reisende med 
kollektivtransport. Disse bidrar også til 
bedre folkehelse ved at de legger til rette 
for trygge løyper for trening og tur i 
nærmiljøet. For å komme lenger fram i 
køen for å få anlagt et sammenhengende 
gang- og sykkelveinett langs FV 155 og FV 
120, skal det utarbeides reguleringsplaner 
for strekningene uten gang- og sykkelvei. 

Forespørsel ble rettet til Vegvesenet om regulering av 
gs-veier fører til at bygging av disse kommer høyere opp 
på prioriteringslista. Negativt svar er mottatt. Det er ikke 
bevilget midler til arbeidet.  

Vedtak fra HP 2017-2020  

Rådmannen utvikler en serviceerklæring til 
bruk for byggesaksbehandling for private 
søkere. Erklæringen skal inneholde 
brukerveiledning, samt hvilke rettigheter 
og plikter både søker/kommune har.  

Utkast til serviceerklæring er klar. 

Vedtak fra HP 2017-2020  Rådmannen bes utarbeide en bygg-estetisk 
veileder til bruk i Enebakk kommune. 

Det er ikke bevilget noen egen ressurser til dette 
arbeidet. Byggesak må prioritere behandling av 
innkomne søknader, det er derfor tidligere foreslått at 
det i første omgang utarbeides en estetisk veileder for 
sentrum i Ytre som innarbeides i Sentrumsplan for Ytre. 
Det er i dette området det er størst potensiale for ny 
bebyggelse iblandet gammel og hvor det er flere 
områder uten eksisterende reguleringsplan, og behovet 
for en estetisk veileder derfor er størst. 

Vedtak fra HP 2017-2020   Eiendomsstrategi Utkast til disposisjon er utarbeidet.  

Vedtak fra HP 2016-2019  

Rådmannen bes legge frem en sak med 
gjennomgang av renholdstillingene i 
kommunens arealer i kvadratmeter, 
tidsbruk og frekvens – sett i forhold til 
nasjonal norm. 

Pga sykdom er dette ikke løst foreløpig. Sak legges frem i 
løpet av 2018.  
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6 Status - Politiske vedtak  
I tabellen nedenfor vises politiske vedtak fattet i 2017 og hittil i år. Oversikten viser status på vedtak 
som er under oppfølgning. Politiske vedtak som er avsluttet er ikke med i oversikten. 
 

Møtedato Utv.nr Sakstittel Saksbehandler Status pr 2. tertial 

27.02.2017 10/17 
Revidering av 
kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 

Jane Enersen Saken ble behandlet av KST 17.september 2018. 

27.02.2017 9/17 Oppstart av forprosjekt 
Bygdebok 4 Sønja Røhne 

Arbeidet i gruppa har startet opp etter nytt vedtak. Det har 
vært avholdt et møte i komiteen som ikke ønsket å gå 
videre med en digital versjon av Bygdeboka. Ordføreren tar 
med seg svaret fra gruppen til FSK. 

15.05.2017 31/17 Ballbinge Hauglia skole Sofia Kalenius 
Når byggetillatelse foreligger kan forberedende 
grunnarbeider og bygging av ballbingen starte. Forventet 
oppstart okt 2018. 

15.05.2017 32/17 Kjøp av vann fra NRV Terje Farestveit Vedtatt å søke medlemsskap i NRV. Vedtaket er meddelt 
begge vannverkene i kommunen. Ferdig 

15.05.2017 33/17 

Temaplan for kulturminner 
og kulturmiljøer i Enebakk - 
oppnevning av 
arbeidsgruppe ny plan 

Kjersti Øiseth Arbeidsgruppe nedsatt m/ordfører som leder. Arbeidet er 
p.t. satt i bero. 

15.05.2017 38/17 
Forslag til mindre endring i 
kommuneplanens arealdel 
2015 - 2027 

Jens 
Langkaas/Øystein 
Slette 

Gjennomføres i høst. 

15.05.2017 39/17 

Krav om tilbakebetaling av 
uriktig utbetalte 
kommunale tilskudd til Den 
katolske kirke 

Hilde Pedersen 
Karlsen 

Saken er ikke ferdig. Ligger hos KS advokatene mot den 
katolske kirke. 

19.06.2017 56/17 Tangenveien - 
tilleggsbevilgning Sofia Kalenius Arbeidet pågår fortsatt og avsluttes høst/vinter 2018. 

25.09.2017 66/17 Ulv i Enebakk - kommunens 
rolle og handlingsrom. Stein Rosten 

Det er rapportert til MD på bruken av midlene. Arbeidet 
med rovdyrsikre gjerder er igangsatt og noen gjerder er 
satt opp. Arbeidet med fjerning av gjerde i Østmarka tar 
noe lenger tid pga avklaring rundt oppsigelse av avtaler og 
inngåelse av nye. JOHBJO 14.09.2018 Strykes 

30.10.2017 81/17 Vågliveien 43 - Leie før eie Rune Torgeir 
Nilsen 

Det er omgjort til vanlige kommunale boliger og er nå sak 
59/18 

30.10.2017 83/17 
Handlingsplan for bosetting 
av flyktninger i Enebakk 
kommune 2017-2019 

Wenche 
Storsveen Bjerke 

Følgende vedtak fattet av KST: 
1. Handlingsplan for bosetting og integrering av flyktninger 
2017-2019 vedtas. Tabellen på side 13 oversikt over 
gjennomgangsboliger – tas ut av handlingsplanen.  
2. Handlingsplanen skal gi innspill til arbeidet med 
kommunens budsjettarbeid, behandles politisk og 
revideres innen 30.09.2018. Mål og strategier gjennomgås 
og mål konkretiseres  
3. Rådmannen bes om å tidfeste opprettelse av et 
tverrfaglig team som skal arbeide med integrering av 
flyktninger  
Det forventes at ny sak fremmes innen fristen 30.09.2018. 
Arbeidet med revideringen er akkurat i gangsatt. Revidert 
plan vil være klar for politisk behandling på nyåret. 

04.12.2017 96/17 Økte kostnader 
Sentralrenseanlegget Terje Farestveit 

Vi er i dialog med leverandør om avsluttende arbeider. Det 
er fortsatt uenighet om avslutning av garantiarbeider. Det 
vil bli foretatt en felles befaring i andre halvdel av oktober 
for å komme fram til et endelig utgangspunkt for utførelse 
av gjenstående tiltak. 

11.12.2017 113/17 Satser for utleie av lokaler i 
Enebakk kommune for 2018 Kjellaug Joten Forventes klar oktober  

11.12.2017 115/17 Fakturagebyr for 
papirfaktura Stian Grimsrud 

Kommunen fakturerte kommunale gebyrer for 1. halvår på 
giro istf. i Svarut, så gebyrinntektene kommer ikke til å bli 
like høye som budsjettert, og besparelsene ikke like store 
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Møtedato Utv.nr Sakstittel Saksbehandler Status pr 2. tertial

11.12.2017 123/17 
Rådmannens forslag til 
Handlingsprogram 2018 – 
2021 med årsbudsjett 2018 

Silje Kathrine 
Olsen 

Arbeidet med oppfølgning av verbalvedtakene pågår. 
Arbeidet rapporteres månedlig i forbindelse med måneds- 
og tertialrapporteringen. Budsjettendringene er 
innarbeidet i avdelingenes rammer. 

26.02.2018 11/18 

Ignagard sykehjem, 
utvidelse av 
sprinkleranlegget, søknad 
om tilleggsbevilgning 

Arne Dahlberg 

Per 1. september er 98 % av sprinklingen ferdigstilt. Det 
som gjenstår er å ferdigstille himlingen i både første og 
andre etasje, branntetting og maling av sprinklerrørene der 
de er lagt åpent samt noe flikkmaling for øvrig. 

26.02.2018 13/18 
Tilskudd til 
konfliktdempende tiltak 
mot ulv i Enebakk 

Robert Bjørnstad 

Det er rapportert til MD på bruken av midlene. Arbeidet 
med rovdyrsikre gjerder er igangsatt og noen gjerder er 
satt opp. Arbeidet med fjerning av gjerde i Østmarka tar 
noe lenger tid pga avklaring rundt oppsigelse av avtaler og 
inngåelse av nye. 

26.02.2018 16/18 Oppfølging av 
budsjettvedtaket PS 123/17 

Silje Kathrine 
Olsen 

Administrasjonens plan for oppfølgning av verbalvedtak 
følges opp månedelig i måneds- og tertialrapporteing. 

26.02.2018 2/18 Anmodning om fullmakt til 
salg av seks tomter 

Pål-Morten 
Grande 

Arbeidet følges fortsatt opp. Kontrakt antas signert i løpet 
av oktober 2018. 

26.02.2018 3/18 Ny skolestruktur i 
Kirkebygden 

Grethe Sofie 
Keller  Saken er ferdig behandlet.  

26.02.2018 7/18 
Plan for opprydning av 
avløpsanlegg i spredt 
bebyggelse 

Anne Marie 
Solsvik 
Heidenreich 

Se kommentar til sak 39/18, Saken kan strykes, da det er 
samme sak som 39/18. 

05.03.2018 23/18 

Forslag til prioriteringsliste 
og tilleggsbevilgning for 
videre arbeid med gamle 
reguleringsplaner som 
oppheves, endres eller 
erstattes 

Tore Hauger Ny medarbeider er ansatt, og begynner 01.10.18. Ferdig 

05.03.2018 24/18 
Vedlikeholdsplan 
formålsbygg og anlegg 
2018.21 

Tom 
Haugvaldstad 

Vedlikehold utføres ut i fra vedtatt plan med de midler som 
er til rådighet. Nødvendige midler for å få utført et 
nødvendig verdibevarende vedlikehold vil bli tatt opp i 
budsjettarbeidet for 2019. 

09.04.2018 28/18 
Nye Omsorgsboliger for 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Andre Halset Saken er stoppet i KST 17.09. 

09.04.2018 29/18 

Endring av delegert 
myndighet i Plan for salgs- 
og skjenkebevillinger i 
Enebakk kommune 2016 - 
2020 i samsvar med 
bestemmelsene i 
delegeringsreglementet. 

Anne Helene 
Duvier 

Forslag til endringer ble enstemmig godkjent og er 
innarbeidet i «Plan for salgs- og skjenkebevillinger i 
Enebakk kommune 2016 – 2020» 

09.04.2018 32/18 Risikostyring i større 
prosjekter Andre Halset 

Sak er skrevet og behandlet. Det er opprettet en 
arbeidsgruppe for revidering av 
prosjektstyringsreglementet. 

09.04.2018 37/18 Leie før eie Vågliveien 43 A 
og B 

Rune Torgeir 
Nilsen 

Det er omgjort til vanlige kommunale boliger og er nå sak 
59/18. Kan strykes, da det err samme sak som 59/18. 

28.05.2018 39/18 
Plan for opprydning av 
avløpsanlegg i spredt 
bebyggelse 

Anne Marie 
Solsvik 
Heidenreich 

Nødvendig finansiering vil bli tatt opp i egen sak. EKT har i 
første omgang startet et arbeid med å vurdere i hvilke 
områder spredt avløp kan erstattes av kommunalt 
trykkavløp og følge opp dette.  

28.05.2018 45/18 Bygging av nærmiljøanlegg Jane Enersen Det arbeides med et helt nytt prosjekt på bakgrunn av KST-
vedtaket. 

28.05.2018 47/18 
Sluttrapport – Enebakk 
ungdomsskole, flerbrukshall 
og kultursal 

Arne Dahlberg 

Alle registrerte mangler ved bygget er nå utbedret av 
Driftsenheten og entreprenør. Et sluttdokument til 
entreprenør er under utarbeidelse. Ferdigattest er 
utferdiget den 07.08.2018. Ferdig 

28.05.2018 49/18 
Etablering av 
døgnkontinuerlig legevakt 
ved Follo medisinske senter 

Anne Helene 
Duvier Vedtatt i KST, følges opp.  

18.06.2018 53/18 Nytt låneopptak kr 12 000 
000,- fra Husbanken til Jørn Marius Torvik 

Låneopptak er innvilget. Frist for å søke startlån er satt til 
november 2018, samlet behandling av innkommende 
søknader gjøres deretter.  
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Møtedato Utv.nr Sakstittel Saksbehandler Status pr 2. tertial

videretildeling av startlån i 
2018 

18.06.2018 54/18 Helse og omsorgsplan 2018 
- 2028 

Anne Helene 
Duvier / Jørn 
Marius Torvik 

Vedtatt i HOS, april 2018. Saken settes opp i KST-møte 
29.10.18 

18.06.2018 55/18 Rapport fra selskapskontroll 
- Romerike Krisesenter IKS 

Hilde Pedersen 
Karlsen 

Saken ligger til behandling i KST. Utsatt igjen i siste møte 
17/9 til KST møte i oktober 29/10 

18.06.2018 58/18 
Prosedyre for internvarsling 
av kritikkverdige forhold i 
Enebakk kommune 

Hilde Pedersen 
Karlsen 

Saken ligger til behandling i KST. Utsatt igjen i siste møte 
17/9 til KST møte i oktober 29/10 

18.06.2018 59/18 Vågliveien 43A og B (Leie før 
eie) 

Rune T. Nilsen 
Lars Kløvstad 

Kontrakt er signert med entreprenør. Avsluttes. Videre 
rapportering gjøres i rapporteringen for prosjektet.  

18.06.2018 60/18 

Ignagard sykehjem, 
utvidelse av 
sprinkleranlegget - søknad 
om tilleggsbevilgning 

Arne Dahlberg 

Vedtaket fra KST sier at følgekostnader knyttet til kjøp av 
sykehjemsplasser for å erstatte bortfall av pasientrom på 
Ignagard sykehjem i fm sprinklingsarbeidene skal dekkes av 
disposisjonsfond. Det foreløpig ikke overført midler fra 
fondet. 
Se for øvrig status ift møte den 26.02.2018.  
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7 Målekort  
 
Sentraladministrasjonen 

KVALITET/PRODUKSJON 

Kritiske suksessfaktorer Måleindikator Mål 2.tertial
Diff. fra 

17' tertial 1.tertial 2017
KØ1. Sikre god internkontroll i 
økonomienheten

K2. Brudd på finansreglementet 0 brudd 0 Brudd 0 % 0 0
 

I forhold til resultatene 2. tertial er det ikke registrert brudd på finansreglementet. Kommunen har et 
godt samarbeid med  gjeldsforvalterne (BCM) og selskapet som forvalter plasseringene (First 
Fondene). 

Kultur- og oppvekstavdelingen 
For måling av kvalitet og produksjon gjennomføres brukerundersøkelser og elevundersøkelser på 
høsten. Disse er foreløpig ikke gjennomført og det foreligger derfor ikke resultater. 
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Helse- og omsorgsavdelingen 
Enhet for FriskLiv og ReHabilitering 
 

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
1 tertial-18 2 tertial-18

Kommentarer:

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

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%

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
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
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

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

På grunn av 
sykefravær og 
nedsatt kapasitet 
har ikke tallet 
bedret seg

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 %

Det har ikke vært 
avholdt 
superbrukermøte 1. 
halvår-18

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 %
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

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 %

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

Br
uk

er
e

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er 
lagt til enhet, er god synlig og 
tilgjengelig. Veiledning og opplæring 
til koordinatorer  og brukere.

Kv
al

ite
t/

pr
od

uk
sj

on
M

ed
ar

be
id

er
e

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 Resultater

 
 
Enheten har høyt fokus på å dekke behov for tjenester fra vår enhet, og gi faglig- kvalitative gode 
tjenester til våre brukere. Samtidig har vi et fokus på utvikle og tilpasse tjenestetilbudet vårt ytterligere 
for å kunne imøtekomme endringer i behovet på grunn av kort liggetid på sykehus, økt etterspørsel 
om rehabilitering på 1 linje nivå og sterk økning i antall eldre som vil komme de nærmeste årene. På 
grunn av høyt arbeidspress/redusert bemanning har ikke det vært kapasitet til å ivareta ansvaret 
knyttet til opplæring og oppfølging av individuelle koordinatorer og tverrfaglig rehabilitering 
tilstrekkelig. Det er delvis bakgrunnen for søknad om midler fra opptrappingsplan for rehabilitering, 
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fra 2 halvår har vi ansatt en 100% engasjement stilling og en operativ rehabiliteringsplan skal 
utarbeides. 
 
Helsetjenesten - Barn og unge 

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
februar-august 2018

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 - 62 %,

4-5 dager - 17%,
over 5 dager - 21%

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%

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 - 70 %,

3-4 uker - 30 %,
Over 5 uker - 0%

Pr
od

uk
sj

on
/k

va
lit

et

Ambisjonsnivå/resultatmål

K-HBU 2. Drive 
helsefremmende og 
forebyggende arbeid rettet 
mot foreldre, barn og unge 0- 
24 år

 

Dårlige resultater på jordmor skyldes flere arbeidsoppgaver og forliten kapasitet. 
Psykolog har stor pågang av saker som forlenger ventetid. 
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306 - Enebakk sykehjem 
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i 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

2.tertial 2017 1.tertial 2018

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

95-100% 80-94% under 80% 85 % 85 %

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

95-100% 80-94% under 80%

100 100 %

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

95-100% 85-94% under 84%

93,00 % 86 %

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

98-100% 93-97% under 93% 101 %

98 %

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

95-100% 90-94% under 90% 90 % 62 %

K-SHJ6                                           Mer 
nærvær og redusert sykefravær

K-SHJ6.1                   
Sykefravær

Fraværsrapport fra 
personalavdelingen

under 11% 11,1-13% over 13%

13 % 14 %

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

95-100% 80-94% under 80%

70 % 69 %

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

30 % 20-29% under 20%

80 % 90 %

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

50 % >30% >20%

45 %

Måles i 
årsrapport

Ambisjonsnivå/resultatmål

Pr
od

uk
sj

on
/

kv
al

ite
t

M
ed

ar
be

id
er

e

 
 

1. Beboere i Enebakk sykehjem skal ikke være underernærte. For å monitorere dette skal 
beboere veies en gang pr måned. Det finnes et fåtall beboere som er underernærte. Dette 
følges opp av sykehjemslege og sykepleier opp mot den enkelte beboers medisinske tilstand. 

2. Beboeres legemiddelinntak skal gi rett virkning og få bivirkninger. Alle beboere/pasienter i 
Enebakk sykehjem har hatt legemiddelgjennomgang i forhold til målsetning hittil i år. 

3. Pasienter og beboere skal få tilpasset aktivitet i gjennom sykehjemmets aktivitetsplan. 
Aktiviteter med aktivitør er gjennomført de fleste hverdager andre tertial, i tillegg utføres 
aktiviteter på kveld og helg.  

4. Vi skal sørge for at sykehjemmet brukes så effektivt som mulig. Vi har utnyttet sykehjemmet 
98%. Det benyttes enerom på langtidsavdelingene og ene/dobbeltrom sett i forhold til 
pasientens behov 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 er i ulik grad gjennomført, da flere ikke har ønsket/hatt behov for en slik 
samtale.  

328



36/18 Referat og orienteringer - 18/00038-7 Referat og orienteringer : 2 Tertialrapport 2018 - Enebakk kommune

_____________________________________________________________________________

47 
 2.terital 2018

6. Enebakk sykehjem skal være en arbeidsplass med fornøyde og kompetente ansatte. I dette 
målområdet skal antall ansatte med gjennomført opplæring i forhold sjekkliste. Det er behov 
for mer strukturert teoretisk og praktisk opplæring av de ansatte. 

7. Alle ansatte over 50% stilling skal ha tilbud om medarbeidersamtale. Her har 80% av alle 
ansatte over 50% stilling hittil i år gjennomført medarbeidersamtale. Resterende 
medarbeidersamtaler utføres i løpet av høsten. 

8. Det er i år gjennomført sommerarrangement for og i samarbeid med ansatte avdelingsvis. 
Det legges opp til at vi skal arrangere et felles arrangement i begynnelsen av desember.  
 

Det arbeides fortløpende for å oppnå høyere resultater i målstyringsarbeidet. Noe som vil gi høyere 
kvalitet i sykehjemmet. 
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Hjemmetjenesten 
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

2018, 2. 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 % 0

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 1,5

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 1

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 
tas opp på personalmøter 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% 0

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 0

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 % 0 %

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 0

Pr
od

uk
sj

on
/k

va
lit

et

Ambisjonsnivå/resultatmål

 
  
Sammenligning av fordelt tid med vedtakstid er ikke utført denne perioden grunnet at anskaffet 
program ikke var klart fra leverandør. Tidsregistrering er dog klar fra september. Det er anskaffet et 
program som skal bidra til å måle denne tiden men systemet virker ikke optimalt enda da det er feil 
med rapportene.  Jevnlig føring av antall pasienter og vedtakstid for øvrig, viser en økning fra mai 2017 
til mai 2018 med 130 timer i økt behov ute hos brukere. Denne tiden er hentet fra tjenestebildet i 
pasientjournalen som generer fordelingen av bruker og tid herunder.  
 
Faggrupper og målsetting herunder ligger på gult, de fleste gruppene har fått/får et til to kurs i løpet 
av inneværende år.  
 
Når det gjelder nyansatte og opplæring herunder er det skaffet til veie et elektronisk program som skal 
benyttes til dette. Dette er under implementering men det er noen tekniske utfordringer relatert til 
dette. Utover dette benyttes sjekklister på ny ansatte som er utført for alle nyansatte i fht sommer.   
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Avviksmeldinger tas opp på sykepleiemøter og i personalmøter og benyttes som et ledd i 
kvalitetsforbedring. Fungerer i henhold til målsetting 
 
Kompetanseheving med kurs og refleksjon gjennomføres i henhold til mål 
 
HPH skjema har man enda ikke klart å gjennomføre og det jobbes aktivt med å få dette benyttet i 
tjenesten. Utfordringene her, er at dette er tidkrevende og det er lite tid og rom for å sette av tid til en 
såpass krevende prosess 
 
Målene vedrørende tidlig kontakt med kreftsykepleier, kvalitet i oppfølging fra kreftsykepleier samt 
kvalitet i oppfølging av etterlatte har ikke vært aktuelt den siste tiden grunnet fravær av 
kreftsykepleier. Det har dessuten ikke vært situasjoner hvor det har vært aktuelt med etterlattsamtaler 
eller omsorg ved livets slutt i denne perioden.  
 
 
NAV 

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

01052018-31082018

Arbeid Først!
Antall mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde

socio rapport - kommunestatistikk 50 - 79 80-89 90-110
67

Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 - 24 år socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 12 13 - 17 18-30 23
Gjennomsnittlig stønadslengde på mottaktere i 
alderen 25 - 66 år

socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 3 3,1 - 4,5 4,6 - 
6,19

Kvalifiseringsprogrammet Antall deltakere socio rapport 10 11 12 - 3
Økonomisk rådgivning Antall nye § 17 vedtak i perioden socio rapport 3-10 11-15 16 5

Produksjon/kvalitet Antall avslutta § 17 vedtak socio rapport 4-6 7-8 0-3 0
Antall § 17 vedtak gjeldsordnigssaker -- 
forberedende saker

socio rapport 1-3 4-5 6
0

Ambisjonsnivå/resultatmål
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Avdeling for Teknikk og Samfunn 
Stab, renhold og drift rapporterer årlig på kvalitetsindikatorene.  
 

 
 

 
 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Til 2. tertial er alle mål nådd, også målet om raskere saksbehandlingstid på midlertidig brukstillatelser 
og ferdigattester for mindre tiltak. 
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8 Prosjekter 
Status prosjekter 
Enebakk kommune har mange store og små prosjekter under arbeid i 2018, og det har vært stor aktivitet på prosjektene i løpet av året. I tabellen nedenfor er de aktive 
investeringsprosjektene vist.  
 
Selv om det er stor aktivitet på prosjektene, er det likevel prosjekter hvor det foreligger forsinkelser i bruk av bevilgede midler. Disse bevilgningene vil bli overført 
(rebudsjettert) til neste år (2019). Totalt foreligger det pr 2. tertial en prognose på rundt 220 mill. kroner overført til 2019. Størstedelen av beløpet er knyttet til Ytre Enebakk 
skole hvor det er forventes overført 75 mill. kroner, utvidelse av Flateby Renseanlegg hvor det er forventes overført 48 mill. kroner, Vågliveien er det forventet overført 9,5 
mill. kroner og utleieboliger 8 mill. kroner.  Det er også enkelte prosjekter hvor det er påløpt et merforbruk. Det vil i handlingsprogrammet gjøres budsjettjusteringer for å 
håndtere dette. Fra og med 2019 vil rådmannen legge fram en sak i forbindelse med tertialrapporten hvor rådmannen foreslår budsjettjusteringer mellom prosjektene eller 
tilleggsbevilgninger, ved behov. Gitt at låneopptaket økes tilsvarende merforbruket pr. 2. tertial, fratrukket mindreforbruk på avsluttede prosjekter, vil det øke kommunens 
renter og avdrag med ca. 0,39 mill. kroner fra 2020. I tillegg er det lagt fram saker om tilleggsbevilgninger som vil øke renter og avdrag med 0,58 mill. kroner fra 2020, ekskl. 
selvkost og eventuell øremerkede inntekter.  
 
Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av budsjetterte salgsinntekter til kommunen i handlingsprogrammet. Enkelte salgsinntekter har ikke kommet som forventet, og 
effektene av dette skal hensyntas i økonomiplanen.  
 

Prosjekt   RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018 

Rest tom 
2.tertial 2018 

Forventet rest 
pr 31.12.18 

Kommentar/tiltak 

111201 1125 - Lydutstyr i 
herredsstyresalen 

137 003 200 000 -62 997 
-62 997 Ferdig, kan avsluttes 

111301 1125 - Ny programvare 904 600 904 600 0 0 Ferdig, kan avsluttes 
111402 1125 - Utskriftsløsning sikker 

print 
146 121 230 000 -83 879 

-83 879 Ferdig, kan avsluttes 
111801 1125 - Mobil telefoni 680 228 750 000 -69 772 -69 772 Ferdig, kan avsluttes 
1702 1123-Oppgradering arkivet 151 688 500 013 -348 326 

-348 326 
Status: Arbeid pågår.  
Framdriftsplan: Forventes ferdig ila 2019. 

1801 1120-Utbygging BY 20/21 Ytre 
Enebakk 

1 213 879 950 000 263 879 0 Det er ikke gjort ytterligere aktive salgsfremstøt siden siste rapportering. 
Kommunen er kontaktet av en ny interessent, som man skal møte i september. 
 
Det jobbes med en samarbeidsavtale med grunneier på to nivåer: 
En avtale som skal inngås relativt raskt hvor spørsmålet om tiltak for å gjøre området mer attraktivt skal 
avklares og en altomfattende grunneieravtale. 
 
Administrasjonen oversendte i august avtaleutkast for den første avtalen til Dagfinn Pederstad, og 
Pederstad har opplyst at han har behov for å bruke noe tid til å gå gjennom avtaleutkastet. 
  
Det settes ikke igang kostnadsgenerende aktiviteter før en avtale er på plass. Medgåtte kostnader til å 
forberede salg av området samt avsluttende reguleringsarbeider vil bli foreslått inndekket i budsjett 
2019.  

2102 2220 - Forsterket skoletilbud 
nærskoler 

499 662 2 000 000 -1 500 338 0 Denne er kun budsjett. Her er det utført arbeid med tilrettelegging av grupperom på Enebakk U i 
sommer. Videre pågår arbeid med sluttføring av grupperom på Stranden skole. 
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Prosjekt  RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
2.tertial 2018

Forventet rest 
pr 31.12.18

Kommentar/tiltak

211204 2130 - Flytting av 
hjulmakerverksted 

202 281 1 104 000 -901 719 -901 719 På grunn av begrenset kapasitet har dette prosjektet ikke vært prioritert. 

211701 2161 - Inventar og utstyr til 
Kultursalen 

467 848 1 100 000 -632 153 

-200 000 

Status: 
Igangsatt. 
 
Framdriftsplan: 
Det gjøres bestillinger gjennom høsten. 
 
Økonomiske forhold: 
Det forventes ikke avvik fra budsjett. 
 
Prognose: 
På grunn av leveringstid forventes det at deler av avsatte budsjett post må overføres til 2019. 

211702 2110 - Meråpent bibliotek 0 650 000 -650 000 0 På grunn av bemanningssituasjonen (vakanse i enhetslederstillingen og ny bibliotekssjef) er prosjektet 
er foreløpig satt på vent. 
 
Usikkert når dette kan realiseres. 

221404 2240 - Utebod Flateby og 
Kirkebygda bhg. 

0 150 000 -150 000 0 Tiltaket her er ikke påbegynt. Her må vi ta nytt brukermøte ift behovet. 

221601 2220 - Follo barne- og 
ungdomsskole 

7 996 106 6 967 125 1 028 981 

1 100 000 

Status: 
Igangsatt. 
Framdriftsplan: 
Follo barne- og ungdomsskole er ferdig og tatt i bruk. 
Økonomiske forhold: 
Det er knyttet et merforbruk til investeringen på ca 1 mill. 
Siden kommunen har fått mva-utgiften fremstår regnskapet med et merforbruk. Det skal fremmes sak 
om tilleggsbevilgning.  

225 2221 - Ny skole Ytre Enebakk 254 223 636 356 232 063 -102 008 427 -75 000 000 Skolen er overtatt og tatt i bruk fra og med skolestart 15.08.2018. Sluttoppgjør gjenstår og endelig 
prosjektkostnad er ikke beregnet. Da det er uenigheter om tilleggsbestillinger, ansvar mhp 
takutbedring, samt dagbøter er det fortsatt usikkerhet mhp prognose men forventes å ligge 20-30 mill 
under vedtatt budsjett. 

300301 Nytt legesenter 104 500 304 500 -200 000 -200 000 Ingen aktivitet på prosjektet i 2018 
301102 3010 - Familiens Hus - ombygging 17 817 496 18 999 958 -1 182 462 -800 000 Tiltak er ikke igangsatt. 
301104 3041-Forprosjekt boliger 

rus/psykiatri 
233 920 1 000 000 -766 080 

0 Behandles i HOS-utvalget 26.09.18 
301401 3000 - Arkivløsning for sikker 

sone 
53 359 450 000 -396 641 

-396 641 Ingen aktivitet på prosjektet i 2018. Kan avsluttes. 
301404 3000 - Velferdsteknologi 194 382 900 250 -705 868 0 Digitale trygghetsalarmer er planlagt montert innen utgangen av oktober. 
301504 3063 - Sprinkling av Ignagard 2 895 336 3 150 000 -254 664 0 Status i prosjektet er at 98 % av planlagt montering av sprinkleranlegget er ferdigstilt. Det gjenstår noen 

arbeider i kantine området/kjøkkenområdet og i andre etasjen i den administrative delen av bygget. 
Gjenstående monteringsarbeider ferdigstilles til 15/9 2018. 
 
Gjenstående andre arbeider ferdigstilles til 1.oktober  
- Branntetting 
- Trykktest 
- Maling av sprinklerrørene der de er lagt åpent 
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Prosjekt  RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
2.tertial 2018

Forventet rest 
pr 31.12.18

Kommentar/tiltak

Prosjektet er samordnet med flere vedlikeholdsoppgaver og reparasjonsoppgaver som gjennomføres av 
driftsenheten.  
Det gjenstår noen vedlikeholdsoppgaver/reparasjonsarbeider som Driftsenheten er ansvarlig for: 
- Snekkerarbeider i vaktrommet i første etasje 
- Montere nye skap på badene i alle rom 
Det forventes at alle disse oppgavene også er ferdigstilt til 1.oktober.  
Det er fremmet politisk sak om tilleggsbevilgning som ble behandlet i KST 17.09.2018.  

301505 3063 - Nytt medisinteknisk utstyr 102 120 180 000 -77 880 0 Prosjektet må videreføres, da det vil være behov for ytterligere medisinteknisk utstyr 
301601 3001 - Hjertestartere 411 207 500 000 -88 794 0 Prosjektet er utført. Det vurderes supplering av hjertestartere flere steder. Velger derfor å avvente med 

å avslutte posten til ut 2018. 
301701 3062 - 6 rulleringsplasser Kopås 1 227 056 1 567 662 -340 606 0 Aktivitet og tiltak som skulle utføres av drift er sluttført. Hva som skjer med restmidler må HOS og 

økonomi avgjøre. 
301703 3001 - Digitale trygghetsalarmer 0 800 000 -800 000 0 Digitale trygghetsalarmer er planlagt montert innen utgangen av oktober. 
301801 3061 - Utvidelse Visma 

ressursstyring 
375 089 360 000 15 089 

0 Er ferdigstilt og i bruk. 
301802 3080 - Ny kombidamper Ignagard 

kantine 
114 844 130 000 -15 156 -15 000 Nye ovner er kjøpt inn, prosjektet var ferdigstilt i juni. 

4001 4200-Reguleringsplan Gran N5 1 182 210 1 400 022 -217 812 0 Forslag til reguleringsplan gikk til ny 2. gangs behandling 08.03.2018 og med høringsfrist 31.05.2018. 
Planarbeid pågår og med mål om vedtak vinter 2018/2019. 

401401 4000 - Digitalisering av arkiver 
TES 

400 000 1 800 000 -1 400 000 -600 000 Arbeidet startet med gnr 1 på Flateby og har nå kommet til gnr 73. Det har vært krevende å digitalisere 
eiendommene langs Øyeren og Dalefjerdingen. Dette fordi områdene er uten store utbyggingsområder 
og dermed med stor variasjon i sakstyper og stort spenn i alder på dokumentene. Utgiftene på 
prosjektet føres først når regnskapet gjøres opp ved årsslutt. 

401601 4000 - Reg.plan lekeplass 
Ødegårdslia 

29 555 400 000 -370 445 0 Planen er vedtatt. Kostnadene er foreløpig ikke belastet investeringsprosjektet.  

401602 4000 - Helhetlig plan Tangenelva 337 898 500 000 -162 102 0 Grøntplan for Tangenelva er under arbeid. Befaring har blitt gjennomført, og vi ønsker nå å drøfte 
foreslåtte tiltak med aktuelle fagfolk. Grøntplanen skal da endres slik at den fanger opp deres 
synspunkter der dette anses som hensiktsmessig. Det er også ønskelig å lage en liten video bestående 
av bilder fra området med informasjon om Tangenelva og grøntområdet rundt. Akershus 
fylkeskommune har innvilget 100K til prosjektet. En sluttrapport skal sendes til dem når prosjektet er 
avsluttet, og pengene overføres etter det. Grøntplanen skal til politisk behandling. 

401603 4000 - Sentrumsplan Kirkebygda 871 137 1 200 000 -328 863 0 Styringsgruppa og TEK har behandlet en sak om innholdet i denne planen og arbeidet er godt i gang.  
Det har blitt gjennomført geotekniske undersøkelser og  områdestabiltetsvurderinger. Øvrige 
grunneiere har blitt informert om funn og vurderinger midtveis i arbeidet. Supplerende undersøkelser 
viser tilfredsstillende områdestabilitet for dagens situasjon, men vurdering av behovet for 
erosjonssikring av Igna og Pikengbekken er anbefalt. Det må også utføres uavhengig kvalitetssikring av 
arbeidet før tiltak kan gjennomføres.   
 
Det er utarbeidet en rapport om kontorsituasjonen for kommuneadministrasjonen i Kirkebygda. 
Arbeidet er nå dreid over mot hva som bygningsmessig er mulig og lønnsomt. Det vil bli lagt fram en sak 
for politisk behandling. Det er behandlet en sak om hvor ombygging av administrasjonsfløyen på 
Ignagard til sykehjem,der det ble vedtatt at dette ikke gjøres. Det arbeides med et forslag om å flytte 
kommunens egne brakker fra YES til rådhuset, og benytte disse til kontorer.   
 
Tidlig medvirkning ble gjennomført ved at befolkningens synspunkter ble innhentet på bygdedagene i 
kommunen. 
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Prosjekt  RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
2.tertial 2018

Forventet rest 
pr 31.12.18

Kommentar/tiltak

Resultatene av de supplerende grunnundersøkelsene vil bli meddelt øvrige grunneiere i området i nær 
framtid. Administrasjonen ønsker ellers å avvente uavhengig kvalitetssikring av utførte undersøkelser til 
det er avgjort om det skal gjennomføres tiltak på kommunens eiendom. Andre grunneiere vil også bli 
informert om at uavhengig kvalitetssikring ikke er utført, men at det må utføres før det kan 
gjennomføre tiltak på deres eiendommer også. Vurdering av behov for erosjonssikring vil bli behandlet 
som en egen sak, og dette berører også andre grunneiere i området.  

401604 4000 - Endring i reguleringsplan 
for Sletta 

0 200 000 -200 000 0 Prosjektet er ikke igangsatt. Det vil bli utført når utbyggng av det private området utløser behov for det.  

401605 4000 - Sluttarbeid reg.plan 
Flateby Sentrum 

1 177 345 1 237 719 -60 374 0 Områdereguleringsplanen er vedtatt i kommunestyret 17. september. 

401606 4000 - Bygging av G/S-vei i Gran 
N2 

73 273 1 000 000 -926 727 0 Enebakk kommune har inngått avtale med Lars Bjærtnes og Knut Enger hvoretter de har forpliktet seg 
til å ferdigstille gang- og sykkelveien kostnadsfritt for kommunen. 
 
Det har vært enkelte utfordringer med tanke på fremdriften, men Bjærtnes/Enger skal ha honør for å ta 
tak i utfordringene 
 
Gang- og sykkelveien er under befaring 10.09.18 avtalt å skulle overtas av Statens Vegvesen Region Øst 
15. oktober i år. 

401701 4000 - Sentrumsplan Ytre 
Enebakk 

16 686 1 000 000 -983 314 -800 000 Status: 
Det ble lagt fram en orienteringssak til politisk styringsgruppe i mai 2017 og innhentet innspill på stand, 
via sosiale medier og i BUK høsten 2017. I tillegg har det kommet innspill fra to elever ved Mjær 
ungdomsskole som har hatt arbeidsuke hos Cowi.  
 
Framdriftsplan: 
Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å starte opp arbeidet med sentrumsplanen formelt. Det vil 
bli lagt fram en sak til politisk behandling om prioritering av kommunens egne reguleringsplaner. Der er 
arbeidet med sentrumsplanen skjøvet noe framover i tid.  
 
Økonomi: 
Økonomi ved årets slutt er avhengig av når arbeidet med sentrumsplanen settes i gang formelt, og 
hvem som skal utarbeide denne. 

401703 4000 - Vågliveien 43 utleieboliger 236 585 10 700 000 -10 463 415 -9 500 000 Status: Vedtaket er nå kommet og bevilgning er gitt etter at det ble gjort en endring fra konseptet "Leie 
før eie" til nå å være vanlige kommunale utleieboliger. 
Fremdriftsplan: Vi ligger nå litt etter planen for oppstart. Vi er i søkeprosessen, men har fått inn 
innsigelser på nabovarselet som det arbeides med. Forventes mer klaging fra naboer, men håpet er å få 
starte opp i slutten av oktober. 
Økonomi: Foreløpig er det i all hovedsak intern timeforbruk som er medgått.  
Økonomien ser da fortsatt ut som planlagt. 
Estimatet som er satt opp til årsslutt gjelder om ikke naboene velger å klage på prosjektet som kan 
skape forsinkelser. 

401801 4000 - Reg.plan 
Nesset/Ekebergveien 

476 517 800 000 -323 483 0 Status: 
Arbeidet med reguleringsplanen er godt i gang. Det er gjennomført naturtypekartlegging, flomvurdering 
og geotekniske undersøkelser, og plandokumentene er under utarbeidelse.  
 
Framdrift: 
Grunnet funn av kvikkleire i området vil det bli bestilt områdestabilitetsvurdering.  
Resterende arbeid med utarbeidelse av plandokumentene ligger internt hos kommunen. Arbeidet er 
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Kommentar/tiltak

prioritert, men må samtidig vurderes opp mot andre oppgaver i administrasjonen.  
 
Økonomiske forhold:  
Gjenværende arbeid forventes å bruke opp resterende midler. 

401802 4000 - Reguleringsplan 
Støttumåsen 

0 1 273 090 -1 273 090 -1 080 000 Status: 
Det er utført arkeologisk registrering og naturkartlegging. Det er kartlagt en naturtype og registrert 
områder med potensiale for utvikling. Arkeologisk rapport foreligger ikke ennå, men det er påvist en 
kullgrop og funnet spor etter en husmannsplass.  
 
Framdrift: 
De bestilte registreringene ble gjennomført sommeren 2018. Når det gjelder resterende arbeid med 
reguleringsplanen, så er det bli lagt fram en sak til politisk behandling om prioritering av kommunens 
egne reguleringsplaner. 
 
Økonomiske forhold:  
De bestilte registreringene er anslått å koste ca. 150 000 kroner, men dette er ikke fakturert. Til dette 
kommer også oppfølging internt i kommunen. Gjenværende midler i 2018 er anslått til ca. kr. 1 080 
000,-, basert på at arbeidet med planen ikke starter opp formelt i 2018. 

411307 4110 - Off. avløpsnett Østbyveien 10 867 752 6 200 000 4 667 752 0 Prosjektet er ferdigstilt med merforbruk og overtagelse foretatt. Anlegget er i full drift.  
 
Sluttregnskap ikke avklart grunnet uenighet med Flateby vannverk. 

411308 4110 - Utvidelse Flateby 
renseanlegg 

3 388 236 28 870 299 -25 482 063 -25 482 000 Prosjektet er ikke igangsatt fordi renseanlegget foreløpig har tilstrekkelig kapasitet. Dette nødvendiggjør 
midlertidige tiltak på eksisterende renseanlegg for å opprettholde funksjonaliteten. 

411407 4110 - Oppgradering 
pumpestasjoner 

2 860 441 3 524 187 -663 746 0 Det pågår rehabilitering av tre pumpestasjoner. Det antas at årets midler vil bli brukt opp. 

411506 4110 - Nye avløpsanlegg for å 
ivareta utbygging 

2 085 628 2 507 625 -421 997 0 Restmidlene er tenkt disponert til fremføring av trykkavløpsledning for å ivareta eksisterende 
bebyggelse. Anleggsarbeidene starter opp i løpet av høsten. 

421101 4200-Reguleringsplan Haukås 983 443 8 883 443 -7 900 000 -7 900 000 Planen er vedtatt. Gjenstående bevilgning gjelder utbygging av infrastruktur i kommunal regi. Dette vil 
ikke bli gjennomført; denne oppgaven vil isteden bli ivaretatt av utbygger. 

421201 4200 - Grunnlagskart Ortofoto 
Follo 

440 384 768 000 -327 616 -250 000 Oppgjøret for tidligere gjennomførte skråfotografering kom først i 2018. I 2018 gjennomføres i tillegg ny 
kartlegging for deler av kommunen. Det vil også påløpe kostnader til digitalisering av historiske flyfoto. 
Kartverket har igangsatt et prosjekt med digitalisering av historiske ortofoto der det er meldt interesse 
fra kommunene. For Enebakk var det to serier som var aktuelle, begge seriene er bestilt. 

421302 4523 - Salg av Kjensli 
boligområde 

151 152 0 151 152 0 Enebakk kommune har inngått avtale om salg av området til Stima Bygg AS. 
  
Salget er pr. august 2018 gjennomført og fullt oppgjør i hht kontrakt er mottatt. Påløpte kostnader til å 
forberede og gjennomføre salg av området vil bli foreslått inndekket i sluttregnskapssaken. 

421601 4523 - Salg av Gran N6 3 708 0 3 708 0 Enebakk kommune har inngått intensjonsavtale, og nå i vår kjøpekontrakt, med Braathen Landskap om 
salg av området regulert i planen Gran N6. 
Første del av salget gjennomføres nå i september. 
 
 
Oppmåling av hoveddelen av eiendommen skjer nå i september, slik at overdragelse skjer senest i løpet 
av oktober. Medgåtte kostnader til å forberede salg av området vil bli foreslått inndekket i budsjett 
2019. 

421701 4200 - Kartforbedring 0 400 000 -400 000 -400 000 Etter at midlertidig ansatt sluttet, før avtalen gikk ut ble videre kartforbedring satt på vent.  
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421801 4200 - Ny kartwebløsning Follo 0 150 000 -150 000 -150 000 Arbeidet med ny anbudsrunde på kartsystem er foreløpig satt på vent grunnet kommunesammenslåing 
Ski - Oppegård. Når prosessen har kommet noe lenger fortsetter arbeidet med ny anbudsrunde. Det er 
ingen ny informasjon siden rapportering 1. tertial. 

441203 4411 - Parkeringsplass Haukås 2 711 801 310 -798 599 -798 599 Entreprenør som bygger vei til Haukås skal også bygge P-plassene. 
441302 4411 - Haugdammen 807 417 7 200 000 -6 392 583 -6 392 000 Ingen aktivitet på grunn av manglende kapasitet hos prosjektleder. Prosjektet blir prioritert høst 2018. 
441601 4410 - Digitalisering 

landbruksarkiv 
0 250 000 -250 000 -250 000 Digitalisering av landbruksarkivet er foreløpig satt på vent. Arbeidet startes opp når opplæringsperioden 

for nyansatt er over. Ny landbruksrådgiver startet 3. september. 
441701 4411 - Toaletter badeplasser 940 624 700 000 240 624 0 Kostnadene til nye toalettbygg har blitt høyere da den enklere modellen som lå til grunn da prosjektet 

ble opprettet har gått ut av sortimentet. Ny modell har høyere standard og er dermed dyrere. 
Resterende midler hentes fra midlene fra kommunedelplan idrett/friluftsliv. Overføringen gjøres ifbm 
årsavslutning. 

451301 4520 - EPC - Energibesparende 
tiltak - kommunale anlegg 

49 109 524 49 288 113 -178 589 0 Prosjektet er fullført. Gjenstår sluttrapport. Entreprenør har ennå ikke fullført alle sine forpliktelser i 
fase 3 (innrapportering av energiforbruk) i henhold til garanti. Sluttregnskap vil bli utarbeidet når 
forpliktelsene er ivaretatt.   

451410 4523 - Næringstomt NY2 Enebakk 316 910 0 316 910 0 Arbeidet med å klargjøre området for salg har ikke vært prioritert høyt siste halvår. 
 
Det er i august gjennomført en befaring med Mr. Pukk, Lasse Jørgensen, som ønsker å samarbeide om 
utviklingen eller kjøpe området. 
 
Tidligere er det gjennomført møter med Turhus Maskin AS, som eier en nabotomt, Arvid Knutsen, som 
representerer eier av den andre nabotomten, og ett par andre små og mellomstore entreprenører. Alle 
ønsker å være med i et samarbeid som innebærer å få tomt mot å utføre arbeid. 
 
Arbeidet med å søke byggetillatelse er også stoppet opp av kapasitetshensyn. Det er likevel planen at 
byggesøknad sendes inn i 2018. 
 
Kostnadene som er belastet prosjektet gjelder taksering, masseberegning og påløpte kostnader etter 
fastpris med COWI om byggesøknad. Medgåtte kostnader til å forberede salg av området vil bli foreslått 
inndekket i budsjett 2019. 

451502 4520 - Familiens Hus påkostning 54 542 1 000 000 -945 458 -750 000 Her pågår arbeid. Vi venter rapport fra rådgiver. 
451504 4510 - Asfaltering P-arealer 3 463 831 4 401 799 -937 968 0 2 mindre prosjekter er i arbeid, fremdrift er litt forsinket i forhold til plan og forventes ferdigstilt innen 

nov 2018 
 
Prosjektenes økonomi er innenfor budsjett.  
 
Restmidler vil bli benyttet til å finansiere merforbruk på asfaltering av P-plass på Stranden skole 
(411206). 

451603 4520 - Radonmåling 
utleieleiligheter 

0 150 000 -150 000 -150 000 Dette tiltaket blir utført vinter 2019. 

451605 4520 - Beredskapstiltak 779 016 1 250 000 -470 984 -450 000 Videre arbeid er under planlegging. Det gjenstår å kartlegge mulighet og kostnader knyttet til nødstrøm 
på Mjærhallen og Flatebyhallen og Rådhus. 

451606 4523 - Etablere ny boenhet Kopås 
forprosjekt 

0 100 000 -100 000 0 Arbeidet er startet opp. 

451614 4520 - Nytt tak midtbygget gml. 
Kirkebygden skole 

768 282 537 798 230 484 0 Merforbruk tas på driftsregnskapet. 

451702 4520 - Oppgradering elektrisk 
anlegg Kirkebygden bhg. 

0 150 000 -150 000 -150 000 Dette er ikke initiert av Drift. Kommer tilbake til dette ved årsavslutning. 
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451705 4520 - Rehabilitering Doktorbolig 
(Solgården) 

812 910 400 000 412 910 0 Det oppsto uforutsette kostnader siden fasaden viste seg å være i dårligere stand enn forventet etter 
sandblåsing.  Merforbruket vil bli foreslått inndekket i årsregnskapet for 2018/budsjett 2019. 

451706 4520 - Nytt ventilasjonsanlegg 788 704 753 117 35 587 0 Merkostnader vil bli foreslått inndekket i årsregnskap 2018 / budsjett 2019.. 
451707 4510 - Stubbveien 253 882 700 000 -446 118 -446 000 Prosjektet er fullført. 
451708 4520 - Støtmatter lekeapparater 

bhg. 
0 200 000 -200 000 -200 000 

  
451710 4523 - Rehabilitering bad og 

kjøkken utleieboliger 
1 366 069 1 625 000 -258 931 0 Vi har renovert bad/kjøkken på to av boligene i 2018. Ekornveien 52C og Lotterudveien 21F. Midler som 

ikke blir benyttet i år overføres til 2019. 
451711 4520 - Julebelysning -111 200 000 -200 111 0 Dette er et politisk styrt prosjekt. Vi må ta møte med ordfører veien videre her. 
451712 4523 - Forprosj. utb. 

omsorgsboliger og sykehjem 
0 1 500 000 -1 500 000 0 

Planlegges behandlet i HOS-møte november 2018. 
451713 4523 - Forprosjekt Haukås 

utbygging 
120 581 300 000 -179 419 -150 000 Enebakk kommune ønsker å selge eiendommen Haukås i Kirkebygda. 

 
For å kvalitetssikre kostnadene til opparbeidelse av infrastruktur er det foretatt grunnboringer samt 
innhentet et nytt prisoverslag. 

451714 4520 - Kartlegging drensanslegg 
bygg 

0 150 000 -150 000 -150 000 Tiltaket må utsettes til vinter/vår 2019. 

451801 4510 - Ny driftsbil 243 301 400 000 -156 699 0 Ny bil blir innkjøpt innen utgangen av 2018. 
451803 4523 - Nytt låssystem 

utleieboliger 
0 200 000 -200 000 0 Møte med RLS i sept. Forventes å benytte midlene i 2018. 

451804 4523 - Omregulering av Kopås 0 1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 Arbeidene er av kapasitetshensyn ikke igangsatt, men er nødvendig å få gjennomført slik at området 
kan utnyttes på en god måte. 

451806 4523 - Rustadtun 
reguleringsarbeid 

0 1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 Det ble gjennom budsjettarbeidet for 2018 bedt om penger til å omregulere to eiendommer på 
Kronafeltet samt eiendommen Rustadstun. 
 
Etter en nærmere gjennomgang så administrasjonen at eiendommene på Kronafeltet kunne utnyttes 
bedre selv uten omregulering, og bevilgningen er derfor bedt endre til kun å omfatte Rustadtun. 
 
Arbeidene med omregulering er satt på vent, hovedsakelig av kapasitetshensyn men også i påvente av 
en avklaring av hva som skal skje med de øvrige eiendommene kommunen eier i Ytre Enebakk. 

451820 4520 - Gamle herredshus 
branntilpasning 

12 250 700 000 -687 750 0 Tiltaket er påbegynt. Vil pågå ut året 2018. 

451821 4520 - Solgården branntilpasning 63 700 600 000 -536 300 -500 000 Dette tiltaket er påbegynt og brannstrategi foreligger fra rådgiver. De fysiske tiltakene må skyves til 
2019. 

451822 4520 - Oppgradering 
formannskapssalen *sperret, 
drift * 

0 200 000 -200 000 0 Arbeidet er sluttført. Her ble det opprettet et prosjekt for etablering av beredsskapssenter. Tiltakene 
ble definert som driftstiltak og er derfor belastet driftsbudsjettet. Avventer med å avslutte. 

451830 4521 - Renholdsmaskiner YES 0 295 000 -295 000 0 Maskinene er bestilt og vil bli levert i løpet av høsten. Innkjøpet finansieres gjennom midler avsatt i 
skoleprosjektet. Midlene kan inndras.  

455 4520- Utbedringer og 
oppgraderinger - kun budsjett 

3 940 175 3 983 872 -43 697 0 Kun budsjett. Det vil ikke bli utført flere tiltak her nå. 

4901 4523- Reguleringsplan Gran NY2 2 468 095 2 416 870 51 225 0 Reguleringsarbeidet er ferdig. Det er noen kostnader som er feilført, dette vil bli rettet opp.   
501503 5000 - Gravplass Flateby 500 000 1 000 000 -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 -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 

502 4520- Brannsikkerhet 14 558 219 14 443 924 114 295 0 Merkostnader vil bli foreslått inndekket i årsregnskap 2018 / budsjett 2019. 
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6300 4110 - Utvidelse Flateby 
renseanlegg 

7 250 183 58 310 395 -51 060 212 -48 000 000 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 
har utarbeidet konkurransegrunnlag for utførelse og skal følge opp prosjektet gjennom utførelsesfasen. 
Avtalen med prosjekteringsgruppen er basert på NS8402 etter medgått tid. Det er avtalt et 
honorarbudsjett. Anbudskonkurransen ble utlyst som en generalentreprise på Doffin 28.05.2018. Frist 
for å levere tilbud var 09.07.2018 og ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn 2 stk tilbud. Det er 
søkt rammetillatelse for prosjektet som ble innvilget den 06.07.2018. Søknad til arbeidstilsynet er sendt 
06.07.2018 og saksbehandling pågår. 
 
Økonomiske forhold:  
 
Etter konkurranse i markedet for anskaffelse av entreprenør og evaluering av innkommende tilbud ser 
man at bevilget ramme ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Det er derfor lagt frem en sak 
til politisk behandling med anmodning om budsjettjustering etter avholdt anbudskonkurranse. Saken 
ble behandlet i kommunestyret 17.09.2018. Tilsagn om økt bevilgning ble ikke gitt.  
Det er søkt om midler fra Husbanken og tilsagn om investeringstilskudd ble innvilget 04.05.2018. 
 
Endringer i prosjektet: 
 
Det er avdekket svanke på overvann og spillvannsledning etter video kontroll. Ledningene må byttes. 
Det prosjekteres ny ledninger. Arbeidet medtas som opsjon i anskaffelse av entreprenør. 
Prosjekterende har sendt 4 endringsmeldinger. Hvorav en er godkjent og 3 avvist. Som følge av vedtak i 
kommunestyret 17.09.2018 blir ikke prosjektet videreført som planlagt.  

6403 4411- Delplan 
Friluftsliv,nærmiljø, idrett 

380 403 1 798 709 -1 418 306 -1 000 000 I 2018 påløper utgifter til HC rampe vikstranda, gåsegjerder samt dekning av merutgifter til etablering 
av nye toaletter på badeplasser (se rapportering på prosjekt 441701 4411) 

 
Prosjekt   RSK tom. 2018 BEV tom. 

2018 
Rest tom 2.tertial 

2018 
Forventet rest pr 

31.12.18 
Kommentar/tiltak 

Nærmiljøtiltak 
211602 2130 - Nærmiljøtiltak (kun 

budsjett) 
39 540 1 263 000 -1 223 460 -1 000 000 I henhold til kommunestyrets vedtak skal det utarbeides en ny sak som omhandler plassering av 

anlegg. Det forventes at saken fremmes til første møterunde over nyttår. 
401702 4000 - Ballbinge Hauglia 84 230 597 000 -512 770 0 I forbindelse med byggesøknad og nabovarsling innkom det klage fra beboere vedrørende 

plassering av ballbingen. Det ble sett på ny plassering nærmere skolebygget for å skjerme 
boligbebyggelsen mest mulig og samtidig løse diverse driftsmessige utfordringer i området.  
 
Det arbeides videre med byggesøknad slik at byggeprosjektet kan settes i gang i løpet av høst 
2018. 

451823 4520 - Tuftepark Kirkebygden (fra 
211602) 

1 360 0 1 360 0 Det arbeides med et helt nytt prosjekt på bakgrunn av KST-vedtak i saken.  

Utleieboliger 
1701 1120-Utleieboliger 43 403 757 57 647 822 -14 244 065 -8 000 000 Det er innkjøpt 3 boliger i 2. tertial. For bolig kjøpt i Klokkerudåsen blir det et ytterligere utlegg på 

500 000 for innfrielse av fellesgjeld. En har oppgjør i dag (11.09.18) på  
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2 800 000 og en har oppgjør i oktober på 2 050 000. Det forventes et tilskudd fra husbanken på 
totalt 920 000 for alle boligene. 

451720 4523 - Ombygging Tangenveien 
63 (fra 1701) 

821 041 903 979 -82 938 0 Arbeid som gjenstår er nå utvendig malearbeid, dette blir utført i sept/okt. Prosjektet avsluttes i 
høst. Eventuelle restmidler tilbakeføres til 1701. 

451802 4523 - Bekketunet (fra 1701) 127 825 500 000 -372 175 0 Enebakk kommune har kjøpt eiendommen Småttaveien 15 på Flateby. Hensikten med kjøpet er å 
legge til rette for etablering av boliger for personer med bevegelsesutfordringer slik at de kan bo i 
egen bolig lengst mulig. 
 
Det er kjøpt tilleggsarealer samt at det er satt i gang regulering av eiendommen. 

451409 4523 - Oterveien 5 9 813 0 9 813 0 Arbeidet med omregulering er av kapasitetshensyn ikke igangsatt, men er i høyeste grad likevel 
ønsket å få gjennomført da det er viktig å utnytte denne eiendommen. 
 
Omreguleringen av Oterveien 5 skal sees i sammenheng med en nærliggende tomt til lekeplass. 
Midler til dette arbeidet hentes fra prosjekt 1701 - utleieboliger. 

 Sentralrenseanlegg 
411207 4110 - Sentralrenseanlegg 67 165 406 67 252 180 -86 774 0 Rapporteringen omfatter alle underprosjektene som faller inn under samlebevilgning gitt til 

sentralrenseanlegg med overføringsledning.  
 
Samlet gjenstår 672 000 av bevilgningen som ble sist økt i sak 96/17 (opp til 157,5 millioner). Det 
gjenstår en del mindre arbeider for å oppnå optimal funksjonalitet på anlegget. Kostnadsfordeling 
mellom kommunen og entreprenør på noen av arbeidene er ikke avklart. Kostnadene ser ikke ut 
til å overskride gjenstående midler. 

411301 4110 - Detaljprosjektering 
avløpsløsning YE 

1 408 146 1 408 146 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411304 4110 - Krona-Barbøl 1 826 333 1 850 594 -24 261 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411401 4110 - Holt - Tømmerbråten 2 146 773 2 146 772 1 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411402 4110 - Krokeng-Krona 4 352 057 4 352 057 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411403 4110 - Tømmerbråten-Kopås 19 515 553 19 515 553 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411411 4110 - Utløpsledning landdel SRA 
E2 

4 544 168 4 544 168 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411412 4110 - Utløpsledning sjødel SRA 
E4 

15 150 918 15 150 918 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411413 4110 - Nye PST T1PST 5 061 452 5 061 452 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411414 4110 - Renovering PST T2REN 3 014 105 3 014 105 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

411501 4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA 7 456 754 7 456 754 0 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  
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Prosjekt  RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 2.tertial 
2018

Forventet rest pr 
31.12.18

Kommentar/tiltak

411604 4100 - Utjevningsbasseng YE RA 2 767 835 2 767 834 1 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

4706 4110- Avløpsløsning Ytre 
Enebakk 

22 418 322 22 979 467 -561 145 0 Dette er et av flere delprosjekter som omfattes av bevilgning til sentralrenseanlegg med 
overføringsledning. Se samlet rapportering på 411207.  

Samferdsel 
411102 4100- Tiltak hovedplan vei 

(13/569) 
14 264 015 32 088 426 -17 824 411 -2 000 000 Tiltak definert i egne prosjekt finansiert via ramme i HP vei. Hvilke prosjekter dette gjelder 

fremgår av prosjektoverskriften. Prosjektet videreføres. 
411415 4100 - Stabilisering av skråning 

ved Øyerenveien (delvis HP vei) 
15 020 404 16 227 198 -1 206 794 0 Prosjektet er ferdigstilt. Det gjenstår sluttfakturaer på ca 1,2 millioner. I tillegg kommer ca 100 

000 i grunneierkompensasjon som  dekkes inn gjennom å overføre midler fra hovedplan vei 
(411102). 

411607 4100 - Brevigsveien (HP vei) 7 287 129 7 502 739 -215 610 0 Prosjektet er noe forsinket grunnet manglende kapasitet hos leverandører, ferdigstillelse er 
forventet innen utgangen av 2018. Det blir noe høyere kostnader enn opprinnelig lagt til grunn å 
grunn av uforutsett sprengningsarbeid og sikring.  
 
Dette er et underprosjekt under rammebevilgningen som er samlet på prosjekt 411102 - 
hovedplan vei og nødvendige midler vil bli overført herfra.  

411608 4100 - Hammerenveien (HP vei) 89 268 89 268 0 0 Ingen aktivitet i inneværende periode. 
411609 4100 - Sulerudveien (HP vei) 934 725 665 685 269 040 0 Det er foretatt forberedelser for planlagt oppstart i år. 
411610 4100 - Vengsveien (HP vei) 878 653 1 021 388 -142 735 0 Prosjektet er ferdigstilt og gjenstående midler kan tilbakeføres til HP-vei (411102). 
411703 4100 - Skåkaveien (HP-vei) 0 2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Ingen aktivitet i inneværende periode. 
411801 4100 - Ødegårdsveien (HP vei) 4 162 870 0 4 162 870 0 Første fase er under ferdigstillelse. Kostnadene i år antas å bli ca 8 millioner. Midlene hentes fra 

rammebevilgning til hovedplan vei (411102). Prosjektet avsluttes neste år. 
411802 4100 - Lotterudfeltet (HP vei) 657 354 0 657 354 0 Prosjektet er under arbeid  

 
Fremdrift noe etter plan og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.  
 
Midler hentes fra samlebevilgning i HP vei (411102). Samlet investering antas å bli på 1 million. 

411705 4100 - Pettersrudveien (HP vei) 1 123 293 309 536 813 757 0 Prosjektet er under avslutning og forventes ferdigstilt i 2019. Merforbruk dekkes inn gjennom 
bruk av midler fra rammebevilgning til HP vei (411102). 

411706 4100 - Kjølstadveien (HP vei) 405 851 108 101 297 750 0 Prosjektet er under arbeid. 
 
Fremdrift som planlagt og første fase forventes ferdigstilt per nov 2018. 
 
Midler hentes fra samlebevilgning i HP vei (411102). 

411504 4100 - Bjerklundsbakken gang-
/sykkelvei 

1 087 427 7 900 000 -6 812 573 -6 500 000 Ingen aktivitet. Prosjektet avventer utbyggingsavtale med Høgåsen.  

451840 4100 - Reasfaltering veier 123 293 870 000 -746 707 0 Prosjektet er under arbeid. 
Fremdrift og økonomi som planlagt. 

403 4100-Trafikksikkerhetstiltak 5 741 860 10 101 117 -4 359 257 -2 000 000 Flere tiltak er under arbeid og ferdigstilles i 2018 og nye tiltak er planlagt. 
 
Økonomi er etter budsjett. Overskytende ramme videreføres. 

411206 4100 - P-plass Stranden Skole 4 269 742 3 800 000 469 742 0 Prosjektet ble ferdigstilt i 2015 med merforbruk. Dette er tenkt inndekket ved bruk av 
gjenstående midler fra prosjekt 451 504 (asfaltering p-plasser). 
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411603 4100 - Dam ved Vestby bru 0 500 000 -500 000 -500 000 Regulering av Våg vil ikke bli gjennomført. I stedet er det utført en tetting og forbedring av 
eksisterende dam. Restmidler kan inndras når påløpte kostnader er kjente.  

411605 4100 - Gang-/sykkelvei 
Pikengbekken 

495 397 1 500 000 -1 004 603 -1 000 000 Ingen aktivitet i inneværende periode. 

411613 4100 - Gangsti Bjerkely 732 813 1 760 000 -1 027 187 -1 000 000   
411614 4100 - Breddeutvidelse 

Kjensliveien 
4 426 055 4 440 000 -13 945 0 Sluttregnskap er behandlet og tilleggsbevilgning vedtatt. Prosjektet kan avsluttes. 

411701 4100 - Overvannstiltak 1 663 062 3 635 473 -1 972 411 0 Flere tiltak er under arbeid, nye tiltak vurderes fortløpende. Prosjektet videreføres. 
Økonomi etter plan. Det antas at midlene vil bli anvendt i år. 

411702 4100 - Forprosjekt kryss 
Sulerudveien 

0 200 000 -200 000 -200 000 Ingen aktivitet i inneværende periode. 

4807 4100-Oppgradering Tangenveien 10 140 504 17 590 688 -7 450 184 0 Va-grøft, kabelgrøft, kantstein og traubunn er ferdig frem til profil 430 der riggplass er etablert. 
Asfaltering starter 1. okt.  
 
I henhold til fremdriftsplan overleveres anlegget til byggherre 11.10.2018. 
 
Det er mottatt flere tekniske avklaringer på kort tid vedrørende siste strekningen av kommunal 
vei og de blir besvart fortløpende. Antallet TA viser manglende prosjektering og et stort tidspress 
på entreprenør. 
 
Det er søkt om kr. 4 000 000 i tilleggsbevilgning på grunn av høyere kostnader knyttet til 
prosjektering og prosjektledelse enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett, samt for å ta høyde for 
risikoen for kostnader med uavklarte endringsmeldinger faller på byggherre. Vedtak i 
kommunestyret 17.09.2018. 

4909 4100- Gangvei Skøyen - Stranden 
skole 

34 449 455 34 334 032 115 423 0 Venter på overføring fra Akershus fylkeskommune. I deres handlingsprogram for samferdsel i 
Akershus står det at Enebakk kommune skal få tilbake kr 30 millioner i 2022. 

6401 4100- Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia 

15 515 664 13 544 322 1 971 342 0 Det er merforbruk i prosjektet som følge av at behovet for masseutskiftning på parkeringsplassen 
var langt større enn forutsatt i budsjett. Inndekning var opprinnelig forutsatt i utbyggingsavtaler 
med Kjensli/Høgåsen, men på grunn av at utbyggingene er forsinket er ikke dette lenger mulig. 
Merforbruket vil bli foreslått inndekket i årsregnskapet for 2018/budsjett 2019. 

Kommunale gjennomgangsboliger oppgradering 
451722 4523 - Kopås, bolig 4 341 798 250 000 91 798 0 Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruket skyldes i hovedsak vvs, ombygging og behov for utskifting 

av soilrør fra 1 etg til u.etg. Kostnadene vil bli dekket inn gjennom overføring fra prosjekt 451799. 
451723 4523 - Kopås, leilighet 5 (fra 

451799) 
337 356 250 000 87 356 0 Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruket skyldes i hovedsak vvs, ombygging og behov for utskifting 

av soilrør fra 1 etg til u.etg. Kostnadene vil bli dekket inn gjennom overføring fra prosjekt 451799. 
451724 4523 - Krona 10 B (fra 451799) 145 846 200 000 -54 154 0 Boligen er nå under sluttføring, arbeidet har vært utsatt en periode i påvente av utbedring 

fasaden. Bygget har vært utsatt for vanninntrenging gjennom yttervegg grunnet manglende 
løpende vedlikehold. Restarbeid drenering er utført høst 2018. Fasaden 1.etg ferdigstilles 
sept/okt. Arbeidet forventes å kunne ferdigstilles i oktober 2018. Det forventes å bli ytterligere 
kostnader grunnet omlegging av vann for etablering av eget vaskerom. Badet er svært lite, så 
denne investeringen vil gi boligen en bedre funksjonalitet. Kostnader dekkes inn gjennom 
overføring fra prosjekt 451799. 
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451799 4523 - Kommunale 
gjennomgangsboliger 
oppgradering (kun budsjett) 

0 575 000 -575 000 -300 000 Dette er en rammebevilgning til oppgradering av kommunale gjennomgangsboliger. Det 
opprettes underprosjekter for hvert enkelt tiltak. 

Fornying ledningsnett 
411505 4110 - Overvannstiltak - 

avløpsrelatert 
730 900 587 068 143 832 0 Prosjektet gjelder rehabilitering av overvannsledninger mellom Småttaveien og Fiolveien. 

Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 411303 (fornying ledningsnett). Merforbruk 
dekkes inn herfra. 

411303 4110 - Fornying ledningsnett 27 161 923 36 378 084 -9 216 161 -6 000 000 Rehabilitering av avløpsledning mellom Vågliveien og Borgveien samt fremføring av 
overvannsledning er under utførelse. Dette er et samarbeidsprosjekt med vannverket som også er 
utførende og forskutterer kostnadene.  
I samarbeid med vannverket forberedes også et annet rehabiliteringsprosjekt i 
Vågliveien/Borgveien i høst. Siden arbeid om vinteren er en fordyrende faktor utsettes 
mesteparten av arbeidet til våren, men noe starter opp i høst.  
Utover dette pågår rehabilitering av særlig utsatte punkter som er kartlagt tidligere (kummer og 
feilkoblinger).  
Hensikten med arbeidene er å redusere innlekking av fremmedvann. Dette vil gi lavere kostnader 
knyttet til pumping og behandling av avløpsvann. Dette vil også gi redusert overløpsdrift på 
renseanleggene i kraftige nedbørsperioder. 
 
Anslaget for restmidler ved årets slutt er svært usikkert fordi prosjektets fremdrift i år ennå ikke 
er fastsatt. 
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KONTROLLUTVALGET I  

ENEBAKK KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr. 11.10.18 

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 KST 28.5.18 

2. Kontrollutvalgets strateginotat  FIKS   

3. Kontrollutvalgets 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: 

10.1 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

24.1 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

1.2 – Møterom 2, Enebakk sykehjem avd. Ignagard 

22.3 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

3.5 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

21.6 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

20.8 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

11.10 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

13.12 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Avlyst 

Gjennomført 

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 KU 3.5.18 KST 28.5.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.april FDR KU 3.5.18 KST 28.5.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse  FIKS KU 3.5.18 KST 28.5.18 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai Kommunen KU 21.6.18 (orienteringssak)  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Oktober Kommunen   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 - 30.04.18) Mai FDR KU 21.6.18  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18) November  FDR   

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 September FDR KU 11.10.18  

10. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Mobbing i skolen 2016 FDR KU 25.1.17 KST 27.2.17 

11. Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 

    

 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 

KST 28.5.18 

 Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)  RRI KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for 

avklaringer 

KU 3.5.18 – FR-rapport 

 

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 KU 21.6.18  

15. Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 

    

 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 24.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 1.2.18 – Prosjektplan 

KU 11.10.18 – FR rapport 
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