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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 17/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -  
  Kommunale avgifter i Enebakk kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00052-21 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale
avgifter i Enebakk kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med
utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av årsregnskap.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av kommunale gebyrer Enebakk kommune - tilbakemelding på 
rapportens anbefalinger 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 9.11.17 i sak 25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Kommunale avgifter følgende: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» legges fram for kommunestyret med 
følgende innstilling:  

1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.

2. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.

Enebakk kommunestyre gjorde 4.12.17 i sak 103/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
– Kommunale avgifter enstemmig vedta i samsvar med kontrollutvalgets innstilling.

Forvaltningsrevisjonsrapporten 
I forvaltningsrevisjonsrapporten anbefalte Follo Distriktsrevisjon IKS Enebakk 
kommune å gjennomføre følgende tiltak: 

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.
b) Opprette eget fond for slamtømming; årlige overskudd/underskudd avsettes på fondet.
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c) Vurdere å innføre flere satser for anleggsbidrag.  
d) Vurdere om de tidsregisteringer man gjorde i 2009 for byggesaksområdet fortsatt er 

representative for den saksbehandlingen som gjøres i dag.  
e) Sørge for at alle direkte kostnader blir tatt med i selvkostregnskapet. 

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har oversendt tilbakemelding på rapportens anbefalinger i e-post, datert 
12.6.18. Det vedlagte notatet er datert 27.4.18. 
 
Rådmann svarer opp under hver av anbefalingene. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at anbefalingene bør følges opp i forbindelse med 
den årlige utarbeidelsen forslag til budsjett samt fremleggelsen av årsregnskap. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør be Follo Distriktsrevisjon IKS 
spesielt om å følge opp rapportens anbefalinger i forbindelse med den årlige 
regnskapsrevisjonen. 
 
Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 14.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

TEKNIKK OG SAMFUNN - Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk 

Saksnr:  2017/1345    Arkivkode:  217   

Emne Forvaltningsrevisjon av kommunale gebyrer Enebakk kommune - 

tilbakemelding på rapportens anbefalinger 

Til Kontrollutvalget 

Fra Rådmannen 

Dato  27.04.2018 

 

Enebakk kontrollutvalg traff følgende vedtak i sin behandling av 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» 9. november 2017:  

 
 

Rapporten inneholdt følgende anbefalinger:  

 
 

Tilbakemelding på anbefalingene:  

a) Selvkostregnskapet viser at inntektene ligger langt unna kostnadene for områdene. 

Rådmannen vurderer at det, med dagens selvkostdekning, ikke er hensiktsmessig å 

sette av tid og ressurser for å utarbeide selvkostkalkyler for disse områdene. 

b) Selvkostfond for slamtømming ble opprettet i 2017.  

c) Anleggsbidraget er faset ut og erstattet med tilknytningsgebyr.  

d) Rådmannen vil i løpet av året vurdere om de tidsregistreringene man gjorde i 2009 for 

byggesaksområdet fortsatt er representative for den saksbehandlingen som gjøres i 

dag. 

e) Det er etablert rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 

selvkostregnskapet. De avvik som har forekommet på dette er rettet opp i 

selvkostregnskapet for påfølgende år. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 18/18 Oppsummering revisjon 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00320-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport 2017 - Enebakk kommune, Revisjonens rapport til KU i Enebakk 
kommune pr.30.04.18 

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

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 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. 

Det følger av koml. § 78 nr. 5: 

5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr. 
§ 9 første ledd:

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av 
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning. 
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Bakgrunn for saken 
Revisjonsstrategi 2017 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsstrategi for 2017 i møtet 20.9.17 sak 18/17. 
Denne gjaldt for revisjonsåret 2017, dvs. perioden 1.5.17 til 30.4.18. 
Follo Distriktsrevisjon IKS har for revisjonsåret 2017 hatt følgende fokusområder: 
 
 Bokføringslovens krav til dokumentasjon av balanseposter 

 MVA-kompensasjon, rutiner og oppfølging av lovverket knyttet til mva.-komp. 

 Fullstendighet av inntekter 

 Presentasjon av årsberetning i henhold til krav. 

 
Revisjonens rapport pr 31.10.17 
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport pr. 31.10.17 i møtet 6.12.17 i sak 
30/17. Denne gjaldt for perioden 1.5.17 til 31.10.17. 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18 
Rapporten var vedlagt behandlingen i møte 3.5.18 under sak 14/18 Enebakk 
kommune – Årsregnskap 2017. 
Revisjonen påpekte følgende forhold: 
 
1. Manglende avsetning av arbeidsgiveravgift  
«Årets endring av arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser i balansen er ikke bokført. 
Dette utgjør kr. 2 258 312 for KLP og kr. -318 462 for SPK. Bokføringen skulle vært gjort mot 
kapitalkonto, nettoeffekten mot kapitalkonto er kr. 1 939 850.  
 
Vi har forståelse for at den manglende føringen kan anses som et engangstilfelle, men vi 
anbefaler likevel at kommunen vurderer tiltak som kan kvalitetssikre regnskapet ytterligere.»  

 
 
2. Foreldet beløp medtatt i MVA-kompensasjonsgrunnlaget  
«Gjennom vår kontroll av attestasjon av MVA-kompensasjon, har vi sett at det gjentatte 
ganger har vært tatt med foreldet beløp i grunnlaget for kompensasjonskravet. Etter 
kompensasjonsloven § 10 er foreldelsesfristen for krav for kompensasjon for kommuner 
sammenfallende med fristen for å sende inn melding for neste termin. Vi vil presisere at 
kommunen har trukket ut foreldet beløp fra kravet etter at revisjonen har påpekt dette.  
 
Vi anbefaler at kommunen etablerer rutiner som sikrer at foreldet beløp ikke kommer med i 
kravet.» 

 
Revisjonens rapport pr 30.4.18 
Vedlagt følger revisjonens rapport pr 30.4.18. Rapporten omhandler perioden 1.5.17 
til 30.4.18. Rapporten er en oppsummering av revisjonens arbeid og ressursbruk for 
revisjonsåret 2017. 
 
 
Vurdering 
I revisjonens rapport pr 30.4.18 har Follo Distriktsrevisjon IKS rapportert om 
ressursbruk for revisjonsoppdraget innen regnskapsrevisjon. 
 
Nedenfor følger en sammenligning av ressursbruk for revisjonsårene 2015, 2016 og 
2017: 
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Revisjonsår 

 
2017 2016 2015 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

Regnskapsrevisjon 666,5 536 551 536 573 534 
Attestasjoner 128,5 84 116,5 84 135 86 
Kontrollutvalg 32,5 30 11 30 38 30 
SUM 827,5 650 678,5 650 746 650 

Kilde: FDRs rapporter pr 30.4.16, pr 30.4.17 og 30.4.18. 

 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis. 
 
Uten at det har betydning for saken, er sekretariatet av den formening at 
kontrollutvalget bør evaluere nytteverdien av dagens utforming av revisjonens 
rapportering i henhold til revisjonsstrategi. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 14.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 19/18 Status revisjonsordning 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00111-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Innspill revisjonsordning Nordre Follo, Årsregnskap og beretninger signerte 2017, 
Vedtak Oppegård KU Sak 16-18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune, 
Vedtak Ski KU Sak 24-18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kommune er fullverdig deltaker i Follo Distriktsrevisjon IKS. 

Bakgrunn for saken  
Kommunene Oppegård og Ski går sammen til å bli Nordre Follo kommune fra 
1.1.2020. I den sammenheng har kontrollutvalgene i Oppegård og Ski fått i oppdrag 
fra fellesnemnda i Nordre Follo å utrede valg av ny revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune.  

Oppegård kommune trådte ut av Follo Distriktsrevisjon IKS i 2015 og har siden kjøpt 
revisjonstjenester fra privat revisjonsselskap.  

Ski kommune er største deltaker i Follo Distriktsrevisjon IKS. 

Innstilling om ny revisjonsordning fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski følger 
vedlagt. 

Historikk 
Nesodden kommune hadde frem til 2009/2010 egen ansatt revisor. Da 
vedkommende gikk av med pensjon, gikk Nesodden inn som fullverdig 
deltakerkommune i Follo distriktsrevisjon.  

Ås kommune hadde samme løsning som Nesodden kommune med egen ansatt 
revisor. Da vedkommende gikk av med pensjon, valgte Ås kommune å bli deltaker i 
Follo distriktsrevisjon i 2010.  

Follo distriktsrevisjon ble i 2013 omdannet fra et interkommunalt samarbeid (koml. § 
23) til et interkommunalt selskap (IKS).

I 2015 valgte Frogn kommune og Oppegård kommune å melde seg ut av Follo 
Distriktsrevisjon IKS og heller kjøpe revisjonstjenester i markedet. Tidligere hadde 
Vestby kommune valgt å gjøre det samme (2008). 
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Follo Distriktsrevisjon IKS  
Revisjonsoppdrag  
Deltakerkommuner  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer følgende kommuner:  
 
 Enebakk  
 Nesodden  
 Ski  
 Ås  

 
 
Interkommunale selskap  
Av selskaper organisert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper 
(intkomsel.) som Enebakk kommune er deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS 
følgende: 
 
 Follo lokalmedisinske senter IKS  
 Follo Brannvesen IKS  
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 
Romerike Krisesenter IKS revideres av Romerike Revisjon IKS. Romerike 
Avfallsforedling IKS (ROAF) revideres av privat revisjonsselskap.   
Nylig ble Øst 110 sentral IKS etablert. Selskapet revideres av privat revisjonsselskap. 
 
 
Interkommunalt samarbeid  
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 som Enebakk kommune er 
deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende:  
 
 Follo barnevernvakt  
 Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS) 

 
Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) revideres av Romerike Revisjon IKS. 
 
 
Vertskommunesamarbeid  
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 28 flg. som Enebakk kommune er 
deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende:  
 
 Follo barne- og ungdomsskole  
 SFO Follo barne- og ungdomsskole 

 
Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) og Øyeren IKT revideres av Romerike 
Revisjon IKS. 
 
 
Annet 
Aksjeselskap (AS) som Enebakk kommune har eierposter i, revideres av private 
revisjonsselskap. Dette gjelder Follo Futura AS, Alarmsentral Brann Øst AS, Øyeren 
Båtservice AS og Enebakk Produkter AS. 
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Strategier/fremtidige utfordringer  
Follo Distriktsrevisjon IKS arbeider for tiden med strategier for å bli en del av en 
større revisjonsenhet på Østlandet. Det jobbes for tiden med å få på plass en 
intensjonsavtale mellom Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo Distriktsrevisjon 
IKS.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
De alternative revisjonsløsningene som Nordre Follo kan vurdere, kan få økonomiske 
og administrative konsekvenser for blant annet følgende:  
 

 De øvrige deltakerkommunene i Follo Distriktsrevisjon IKS  

 Interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeid  

 Follo Distriktsrevisjon IKS  

 Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) samt kontrollutvalgene i 
deltakerkommunene. 

 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling 
 
 
Ås, 14.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET  
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 

Særutskrift 
 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00049 

Behandlet av  Møtedato 

1 Oppegård kontrollutvalg 16/18 31.05.2018 
 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for utredningen og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, jfr. utredningens punkt 15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020. 
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
Protokolltilførsel fra Marit Forsberg 
Er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men ser det som hensiktsmessig i denne 
saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling, jfr. utredningens punkt 
15.3.1: 
 



19/18 Status revisjonsordning - 18/00111-1 Status revisjonsordning : Vedtak Oppegård KU Sak 16-18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune

 
 

Vår ref.:  18/00049  Side 2 av 2 

 

1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 
regnskapsåret 2020. 

2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 

4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 1. juni 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I SKI  
 

 

Særutskrift 
 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00029 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ski kontrollutvalg 24/18 11.06.2018 
 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder innledet. 
Sekretær redegjorde for utredningen. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om FDRs strategier og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort 
fratrådte under kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar Fellesnemnda at Nordre Follo kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag. 

2. Fellesnemnda forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS 
revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Nordre Follo kommunes 
deltakerandel. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019. 
 

Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar fellesnemnda at Nordre Follo kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag. 

2. Fellesnemnda forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS 
revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Nordre Follo kommunes 
deltakerandel. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019. 
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Særutskriften bekreftes, 12. juni 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær  
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 20/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00038-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST 42-18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017, Saksprotokoll KST 43-18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune, Protokoll Enebakk 
KU 030518, Saksframlegg 1 tertialrapport 2018 - Enebakk kommune, 1 tertial 2018 - 
Enebakk kommune, Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport, Kommuneoversikt 
Ventelister April 2018, Aktivitetsplan 030518 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 – saksprotokoll KST 42/18 (vedlagt) 
RS 06/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Enebakk kommune  

– saksprotokoll KST 43/18 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS): 

OS 15/18 Protokoll Enebakk KU 3.5.18 (vedlagt) 
OS 16/18 1.tertialrapport 2018 – Enebakk kommune (vedlagt)
OS 17/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Kjøp av legevakttjenester (vedlagt)
OS 18/18 Kommuneoversikt – ventelister, april 2018

(Helsedirektoratet) (vedlagt)
OS 19/18 Aktivitetsplan pr 3.5.18 (vedlagt)

Ås, 14.06.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll for  Kommunestyret - 28.05.2018  
 
Behandling: 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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Saksprotokoll for  Kommunestyret - 28.05.2018  
 
Behandling: 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk 

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

annet følgende tiltak: 
 

a. Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem. 
b. Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle 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. 
 



20/18 Referat og orienteringer - 18/00038-4 Referat og orienteringer : Protokoll Enebakk KU 030518

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 03.05.2018 kl. 19:00 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Mads Gjevert 
Pettersen (AP), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ragnfrid Rust (AP) 
 
Forfall:  
Anne Marit Næss (SP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sakene 13/18 og 14/18) 
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sakene 13/18 og 14/18) 
Stian Grimsrud, regnskapssjef (under sakene 13/18 og 14/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Camilla Lundby, revisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Sakene 13/18 og 14/18 ble behandlet under ett. 
 
Møteprotokoll godkjent 07.05.2018 
 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

13/18 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 3 

14/18 18/00081-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 4 

15/18 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter 
IKS - Ny behandling 

6 

16/18 18/00038-3 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Enebakk KU-13/18 
Enebakk kommune - Årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Økonomisjef Lars Kløvstad presenterte årsrapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth og regnskapssjef Stian Grimsrud supplerte presentasjonen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2017 til orientering. 
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Enebakk KU-14/18 
Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 i sak 14/18 behandlet Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.04.2018, og rådmannens årsrapport med årsberetning for 2017. I tillegg har 
ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Enebakk kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 9 272 236 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 14 821 147 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til 
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og 
omsorgsavdelingen at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Økonomisjef Lars Kløvstad presenterte årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth og regnskapssjef Stian Grimsrud supplerte presentasjonen. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsberetningen og revisjonsrapport 
pr 31.12.17. 
Revisor Camilla Lundby supplerte gjennomgangen av revisjonsberetningen og 
revisjonsrapporten. 
 
Saksframlegg for behandlingen av saken i formannskapet 7.5.18 ble delt ut. 
 
I innstillingen ble det foreslått å erstatte ordet «disposisjonsfond» med «fond». 
I innstillingen ble det foreslått å stryke ordet «vesentlig». 
 
Innstillingen ble endret i samsvar med de merknader og innspill som fremkom under 
behandlingen av saken. 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 i sak 14/18 behandlet Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.04.2018, og rådmannens årsrapport med årsberetning for 2017. I tillegg har 
ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Enebakk kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 9 272 236 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 14 821 147 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og 
omsorgsavdelingen at det er merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for 
avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2017. 
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Enebakk KU-15/18 
Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny 
behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet i 

Romerike Krisesenter IKS om å medvirke til at rapportens funn og anbefalinger 
følges opp, herunder:  

a) Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.  
b) Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.  
c) Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
2. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet 

melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger 
innen 12 måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær redegjorde for rapporten og oppfølgingen av saken siden kontrollutvalgets 
behandling 22.3.18 i sak 10/18. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet i 

Romerike Krisesenter IKS om å medvirke til at rapportens funn og anbefalinger 
følges opp, herunder:  

a. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.  
b. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.  
c. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
2. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet 

melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger 
innen 12 måneder. 
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Enebakk KU-16/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt   

Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg – innhenting av tilbud 
Sekretær tok opp saken og viste til vedtak 22.3.18 i sak 11/18. 
Ved fristens utløp var det ikke innkommet noe tilbud fra de tre inviterte 
revisjonsselskapene.  
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud 

om gjennomføringen av undersøkelsen: 
 

1) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
2) Østfold Kommunerevisjon IKS 
3) BDO AS 

 
2. Kontraktens verdi settes til kr 75 000.- eksklusiv mva. 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud 

om gjennomføringen av undersøkelsen: 
 

1) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
2) Østfold Kommunerevisjon IKS 
3) BDO AS 

 
2. Kontraktens verdi settes til kr 75 000.- eksklusiv mva. 
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Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE 
 

Saksnr.:  2018/1167 Arkivkode:  212  Saksbehandler:  Silje Kathrine Olsen 

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

1. tertialrapport 2018 - Enebakk kommune 

Dokumenter som er vedlagt: 
 1. tertialrapport 2018 

 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  

 Tertialrapporten tas til orientering. 
 

 
SAKSUTREDNING: 
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken 
I henhold til delegeringsreglementet er avgjørelsesmyndighet tillagt kommunestyret. 
Formannskapet har rett til å fremme innstilling. 

Sammendrag 
Rapporten for 1. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 1/3-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 
Oppsummert så følger avdelingene opp budsjett og regnskap på en god måte. 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. 6,6 mill. kroner ved årets 
slutt. Merforbruket ligger på Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) og Helse- og 
omsorgsavdelingen (HOS). Det er satt inn tiltatak for å komme i budsjettmessig balanse. For 
detaljer se vedlagt rapport. 
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De andre avdelingene melder om balanse. 
 

Enebakk 
kommune

RSK hittil BUD hittil Avvik  hittil Årsbudsjett Avvik Prognose

Avdeling:
1 - SA               13 424               13 757                   -333                     40 099                         -            40 099 
2 - KOS               99 294               98 593                     702                   260 829                 2 015        262 844 
3 - HOS               72 187               68 282                 3 905                   169 934                 4 616        174 550 
4 - TES               26 265               27 119                   -854                     62 691                         -            62 691 
5 - Kirken                 1 914                 1 914                          0                        5 741                         -               5 741 
6 - Selvkost                -9 152                -9 040                   -112                    -13 622                         -           -13 622 

Sum drift       203 932       200 625           3  307            525 672           6  631   532 303 

1. tertial 2018

 
Prognosene for finansområdet viser en forventet merinntekt på ca. 2,7 mill. kroner. Det er i 
hovedsak knyttet til høyere renteinntekter, men rådmannen har også valgt å legge inn i 
prognosen at det ikke settes av midler til disposisjonsfond driftsmidler som er budsjettert til 
1,125 mill. kroner. Det er fremdeles knyttet stor utsikkerhet til prognosen.  

(Tall i hele tusen) Årsbudsjett Avvik Prognose 
Finansområdet -563 104 2 700 -565 804 
 

Vurderinger og begrunnelse 
Rapporteringen for 2. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært 1/3 deler av 
året og en oversikt over hvordan resultatet forventes å bli ved utgangen av året. Det er fortsatt 
knyttet usikkerhet til det endelige resultatet, spesielt i forhold til skatteinntektene og 
inntektsutjevningen.  
Rådmannen har i 1. tertialrapport lagt til grunn i prognosen at det ikke settes av midler til 
disposisjonsfond driftsmidler ved årets slutt. Dette er for å redusere nivået på det forventede 
merforbruk i kommunen. Rådmannen vil i 2. tertialrapport gjøre en ny vurdering rundt dette 
og eventuelt fremme en budsjettjusteringssak til politisk behandling hvis behovet fremdeles 
foreligger. 
Totalt sett forventer kommunen et merforbruk på 3,9 mill. kroner.  
Med utgangspunkt i denne prognosen må Enebakk kommune fortsette å holde den stramme 
kursen og arbeide med tiltak for å nå budsjettbalanse ved årets slutt.  
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1 Rådmannens kommentar 
 
Første tertialrapport 2018 gir en oversikt over utviklingen i kommunen fra januar til april 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 6,6 mill. kroner, noe som tilsvarer 1,3% 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 
komme i balanse.  

Finansområdet viser en forventet merinntekt på 2,7 mill. kroner. Dette vil redusere kommunens 
forventete merforbruk, men vil likevel ikke være stort nok til å dekke avdelingenes merforbruk. Det 
poengteres at prognosen på avdelingsnivå og for finansområdet er heftet med stor usikkerhet da det 
kun foreligger regnskapstall for de fire første månedene av året.  

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.  

Rådmannen har i forbindelse med 1. tertial gjort en vurdering rundt budsjettert avsetning til 
disposisjonsfond driftsmidler, og rådmannen finner ikke rom til å avsette 1,125 mill. kroner til 
disposisjonsfond slik som prognosen foreligger nå. Selv med dette tiltaket forventer kommunene totalt 
sett et merforbruk på 3,9 mill. kroner.  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. Hadde kommunen budsjettert med et større netto driftsresultat ville kommunen i 
større grad hatt en buffer som kan takle utfordringene man nå opplever i inneværende år.  

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 også i år stor aktivitet på investeringssiden i kommunen. Det er hittil i år investert for 62 mill. 
kroner inkl. mva. Mye av dette har gått til 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 
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. 

I handlingsprogram 2018-2021 ble det vedtatt å fortsatt prioritere og styrke helse- og 
omsorgsavdelingen, blant annet for å møte omsorgsbehovet i den eldre aldersgruppen og for å tilpasse 
tjenestene for nye oppgaver fra staten.  

I kommunebarometeret er Enebakk kommune foreløpig rangert som nr. 228 i landet justert for 
økonomiske forutsetninger. Kommunen er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader. 
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2 Innledning 
De foreløpige tallene i kommunebarometret 2018 viser at Enebakk kommune har dårligere resultater 
enn tidligere år. Enebakk kommune er i 2018 rangert som nr. 228 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.  

Kommunebarometeret rapporterer at Enebakks nøkkeltall klart er bedre enn økonomiske 
forutsetninger skulle tilsi. Enebakk er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader og er også inne på Topp 
100-lista innenfor barnevern, miljø og ressurser. Det er imidlertid noen områder hvor kommunen 
rangeres 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.  
 
Den endelige rapporten legges fram 21. juni. Rådmannen vil da legge rapporten tilgengelig i mappa 
som heter «Styringsdokumenter» i politiker-appen. 

SYKEFRAVÆR 

Fokusområde Mål Måleindikator Forklar ing 1.tertia l Diff. fra 2017 2017
Medarbeidere/
Organisasjon

Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,2 % -1,0 % 92,2 %
 

 
Sykefraværet hittil i år er høyere enn totalt sett for 2017. Erfaringsmessig går sykefraværet ned i 
løpet av sommerhalvåret. Sammenliknet med 1.tertial 2017 er sykefraværet på samme nivå. Ønsket 
målsetting er et nærvær på 92,5%. 
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Sykefravær 1. tertial 31.12.2017 
<16 dg. i % 2,8% 2,1% 
16 dg. < i % 5,9% 5,6% 
Totalt 8,8% 7,8% 

 
Totalt for Enebakk kommune er det for 1. tertial 2018 en total sykefraværsprosent på 8,8%. Dette 
fordeler seg på 2,8 % < 16 dager, og 5,9 % > 16 dager.  
 
ÅRSVERK  

 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 587,8 578,76 

Antall årsverk har totalt økt med ca. 9 årsverk fra 1. tertial. Avdeling for kultur og oppvekst har en 
økning på 15,1 årsverk, helse- og omsorgsavdelingen har en reduksjon på 8,25 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 252 avvik. Avvikene er fordelt på følgende kategorier: 139 Tjeneste/bruker, 
137 HMS og 60 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. 
 
3 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 % for kommunene. 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 3,57% sammenlignet med 
samme periode i fjor. Skatteinngangen på landsbasis viser en vekst på 4,6 % for de fire første 
månedene.  Det er forventet et skatteveksten vil reduseres i løpet av året. 
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Enebakk kommune har budsjettert med en skatteinngang på 292 mill. kroner i 2018. Hittil i år er det 
mottatt 1,8 mill. kroner mer i skatteinntekter enn budsjettert.   
 
Enebakk kommune mottok 16. mai 2018 prognoser fra Kemneren i Follo i forhold til forventet 
skatteinngang ved årets slutt. Prognosen fra Kemneren viser at Enebakk kommune kan forvente noe 
lavere budsjetterte skatteinntekter, estimert 2,3 mill. kroner, ved årets slutt. Det er fortsatt tidlig i året, 
og som kemneren poengterer, hefter det usikkerhet ved å fremskrive utviklingen i kommunens 
skatteinngang allerede fire måneder inn i regnskapsåret 
 
På bakgrunn av at prognosene til Kemneren fremdeles er usikrere og at Enebakk har hatt en relativt 
god skatteinngang hittil i år, viser kommunens egne prognoser en forventet balanse ved årets slutt. 
Denne prognosen er lagd på bakgrunn av historiske tall og kommunens egne forventninger om 
utviklingen gjennom året.   
 
Enebakk har pr april en skatteinntekt pr innbygger som utgjør litt under 90 % av landsgjennomsnittet. 
Hittil i år har Enebakk mottatt inntektsutjevning på ca. 2 mill. kroner, noe som er litt over budsjett. 
Utviklingen i skatt- og inntektsutjevning er vanskelig å anslå da den er avhengig av kommunens egne 
skatteinntekter sammenlignet med samlet skatteinngang for hele kommune-Norge. Det forventes at 
inntektsutjevningen vil bli som budsjettert. 

 

 
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 0,61 % siden 31.12.2017 og utgjør ca. 0,46 mill. kroner i 
avkastning.  Kommunen har i perioden tatt opp lån til prosjekter som vil bli realisert i løpet av året. På 
bakgrunn av dette er renteinntektene i hovedbankforbindelsen forventet å bli noe høyere enn 
budsjettert. Totalt sett forventes det et positivt avvik på renteinntektene.  
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Rentekostnader 
Økonomikontoret har i løpet av våren 2018 refinansiert og tatt opp lån med lengre rentebindingstid. 
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.  

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 noe rom for å sette av 
midler til disposisjonsfondet ved årets slutt. Endelig vurdering rundt avsetningen gjøres ved 
årsavslutning når regnskapstall foreligger.  

Oppsummering 

Oppsummert viser prognosene for finansområdet en forventet merinntekt på ca. 2,7 mill. kroner. Det 
er i hovedsak knyttet til renteinntekter, budsjettert mva. og avsetning til disposisjonsfond. Det er 
fremdeles knyttet stor utsikkerhet til prognosen. 

 
(Tall i hele tusen) Avvik hittil Årsbudsjett Avvik Prognose 
Finansområdet -1 750 -563 104 2 700 -565 804 
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4 Avdelingenes tertialrapporter 
 

Sentraladministrasjonen (SA) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  7 956 8 135 -178 23 816 23 716 
 Refusjoner  -278                 -  -278                -  -400 
 Netto lønn   7 679 8 135 -456 23 816 23 316 
 Driftskostnader  6 310 6 073 237 18 438 18 938 

 Driftsinntekter  -565 -451 -114 -2 155 -2 155 

 Avdelingen samlet:  13 424 13 757 -333 40 099 40 099 
 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig vakant stilling som innkjøpsrådgiver. Det er også mottatt 
sykelønn- og svangerskapsrefusjoner på grunn av sykdom og permisjon som skal dekke vikarkostnader, 
netto lønn hittil i år viser et mindreforbruk på ca. kr 0,45 mill. kroner 

 Driftskostnader 

Driftskostnadene har et merforbruk hovedsakelig knyttet til avgifter, gebyrer og lisenser, samt utgifter 
til porto. Hittil i år er det et merforbruk på 0,24 mill. kroner. 

 Driftsinntekter 

Det er hittil i år er det en merinntekt på 0,11 mill. kroner. Merinntekten skyldes hovedsakelig høyere 
refusjoner fra stat og andre/private, 

 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100,0 % 0,2 % 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 forventes det et merforbruk ved årets slutt. Dette 
skyldes blant annet utvidet lisens på Framsikt. Den utvidede lisensen gir kommunen et digitalt verktøy 
for helhetlig og brukervennlig for analyse, økonomiplanlegging/enhetsstyring, rapportering og 
analyse. Dette er et web basert verktøy som gir helhetlig prosesstøtte gjennom alle aktivitetene i 
kommunens årshjul for økonomi og styring. 
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 Driftsinntekter 

Det forventes at driftsinntektene vil balansere ved årets slutt. 

 Samlet for avdelingen er det forventet balanse ved årets slutt.  

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,4 % -4,8 % 96,2 %  
 
Sykefravær Sentraladministrasjonen for 1. tertial: 

Sykefravær  1. tertial  31.12.2017 
<16 dg. i %  3,3 % 1,6 %  
16 dg. < i %  5,4 % 2,2 % 

 
Sentraladministrasjonen har hatt et relativt høyt sykefravær den siste perioden. Avdelingen jobber 
aktivt med å forebygge og redusere fraværet. Sykefraværet er tradisjonelt lavere i sommermånedene, 
derfor vil akkumulerte tall for sykefraværet på årsbasis gi bedre pekepinn over utviklingen. Fraværet 
skyldes helsemessige årsaker og er ikke arbeidsmiljørelatert. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 21 21  
Herav vakanser 1,5 0,5 

 
KVALITET/PRODUKSJON 
 

Kritiske suksessfaktorer Måleindikator Mål 1.tertial
Diff. fra 

17' tertial 2017
KØ1. Sikre god internkontroll i 
økonomienheten

K2. Brudd på finansreglementet 0 brudd 0 Brudd 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.) 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Det har generelt vært stor aktivitet i sentraladministrasjonen gjennom hele første tertial. 
Innkjøpsansvarlig har sluttet i sin stilling i kommunen, noe som har medført større belastning på 
økonomiavdelingen spesielt, men også på andre avdelinger i kommunen. Dette medfører også at 
noen planlagte oppgaver har blitt utsatt i påvente av tilsetting. Stillingen forventes å være besatt i 
juni.  

Sentraladministrasjonen har budsjettert med besparelser som følge av elektroniske forsendelser via 
SvarUt. Det arbeides nå aktivt for å få sendt alle forsendelser (der det er hensiktsmessig) via SvarUt. 

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 
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produseres økonomiplandokument og forskriftsrapporter. Målet er at dette systemet skal brukes 
allerede til handlingsprogrammet for 2019 – 2022. Planen er også at det skal utarbeides et digitalt og 
interaktivt handlingsprogram for perioden som skal ligge tilgjengelig på kommunens internettside. 

Prosjektet elektronisk flyt er i sluttfasen og det er kun implementering av elektroniske 
personalmeldinger som gjenstår. Dette vil etter planen bli implementert høsten 2018. 

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. Implementering av ny løsning vil 
ikke være på plass i 2018.  

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.  

I løpet av første tertial har alle fasttelefoner og sentralbordet blitt byttet ut med mobile enheter. Dette 
vil legge til rette for bedre kommunikasjon og mer effektiv flyt for servicetorget. På de mobile enhetene 
er det installert et program som synkroniserer med Outlook, slik at servicetorget enkelt vil få 
informasjon om ansatte er tilgjengelige m.m.  

Høsten 2018 skal det gjennomføres 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 blir 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. 
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Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  73 251 68 597 4 654 191 545 199 351 
 Refusjoner  -2 230 0 -2 230 0 -6 081 
 Netto lønn   71 021 68 597 2 424 191 545 193 270 
 Driftskostnader  40 357 39 885 473 106 865 109 662 

 Driftsinntekter  -12 084 -9 889 -2 195 -37 581 -40 088  
 Avdelingen samlet:  99 294 98 593 702 260 829 262 844 

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Lønn og sosiale utgifter (netto) viser ved utgangen av 1.tertial et merforbruk på kr 2,4 mill. 
Merforbruket skyldes: 

o kostnader til statlig satsing på økt lærertetthet, 
o vikarer for lærere/barnehageansatte i etter/videreutdanning. 
Disse kostnadene vil dekkes av økt refusjonsinntekt. 

 Driftskostnader 

Regnskap for driftskostnader viser et merforbruk på kr 473’. Merforbruket skyldes:  
o barn i beredskapshjem på grunn av hasteflyttinger gjort av barneverntjenesten, 
o bruk av konsulentbistand og sakkyndig bistand ved barneverntjenesten. 

 Driftsinntekter 

Avdelingen har ved utgangen av 1.tertial en merinntekt på kr 2,1 mill. Merinntekten skyldes: 
o statlig øremerkede midler til tiltak for å styrke den norskspråklige utvikling for 

minoritetsspråklige barn i barnehagene, 
o høyere statlig refusjon for flyktninger enn forventet for perioden, 
o statlig refusjon for økt lærertetthet på småskoletrinnene, 
o tilretteleggingstilskudd fra NAV. 
Merinntekten må ses i sammenheng med merforbruk lønn. 
 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100,8 % -0,5 % 101,2 %  
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Det forventes et merforbruk i netto lønnsutgifter ved årets slutt i størrelsesorden kr 1,7 mill. 
Merforbruket knyttes mot tidligere nevnte statlige satsinger på økt lærertetthet og 
etter/videreutdanning for lærere og barnehageansatte. Det forventes at den økte kostnaden 
vil dekkes av statlige refusjoner. Når refusjonene ses i sammenheng med lønnskostnaden 
forventes reelt et mindreforbruk i lønnskostnadene. 
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 Driftskostnader 
Ved årets slutt forventes et merforbruk i driftskostnader som følge av: 

o Økte kostnader til skoleskyss som følge av flere elever med vedtak om rett til 
spesialskyss. Siden flere av vedtakene knyttes mot ulv-problematikk forventes 
kostnaden å dekkes av «ulv-midlene» kommunen har mottatt.  

o Overføring av statlige midler til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen hos 
minoritetsspråklige barn i barnehagene. Dekkes av økt inntekt. 

o Sakkyndig bistand og bruk av konsulenttjenester for utredning ved 
barneverntjenesten. 

o Beredskapshjem/ikke planlagte flyttinger av barn ved barneverntjenesten. 
o Etterslep på fakturering fra Follo Barnevernvakt for årene 2015 – 2017. 

 Driftsinntekter 
Prognose for driftsinntekter viser en forventet merinntekt ved årets slutt på ca kr 2,5 mill. 
Merinntekten kommer som en følge av: 

o Statlige øremerkede midler til benyttelse i barnehagene for å styrke den 
norskspråklige utviklingen hos minoritetsspråklige barn i barnehagene. 

o Refusjon for statlig satsing på økt lærertetthet på småskoletrinnene. 
o Refusjon fra staten for satsing på etter/videreutdanning av lærere og 

barnehageansatte. 
Merinntekten må ses i sammenheng med økt lønnskostnad. 

Tiltak 
Avdelingens årsprognose viser samlet et merforbruk ved årets slutt på ca. kr 2 mill. Årsprognosen er 
knyttet til unormalt høy aktivitet ved barneverntjenesten. Følgende tiltak vil bli iverksatt: 

o Barneverntjenesten benytter egne kommunale hjemmebaserte tiltak i så stor grad 
som mulig. 

o Barneverntjenesten setter inn hjelp i hjemmet i den grad det er forsvarlig istedenfor å 
ha barn boende utenfor hjemmet. 
 

o Status på tiltak 
 Det rapporteres på status i forbindelse med månedsrapporteringene. 

 
MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 92,7 % -1,1 % 93,8 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 1. tertial 31.12.2017 
<16 dg. i % 3,1 2,3 
16 dg. < i % 4,2 4,3 

 
Avdelingen har et stabilt lavt sykefravær. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging i alle enheter 
gjennom samtaler og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefraværet knyttes til ikke til arbeidsmiljø 
eller arbeidsplass. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 285,61 270,48* 



20/18 Referat og orienteringer - 18/00038-4 Referat og orienteringer : 1 tertial 2018 - Enebakk kommune

_____________________________________________________________________________

12 
 1.terital 2018

Herav vakanser 11,19 9,31 
 
*Avvik mellom antall årsverk i tertialrapporten og årsmeldingen skyldes at ansatte i SFO ved en skole ikke er 
tatt med i årsverkstellingen. 
 
Gjennom 1.tertial har avdelingen hatt en økning på 15,1 årsverk. Dette skyldes: 
overføring av barneverntjenesten fra HOS til KOS - 11,6 årsverk, 
utvidelse av IKT-veileder for skoler og barnehager – 0,4 årsverk, 
utvidelse av stilling ved førskoleteamet hos PPT – 0,4 årsverk, 
lærervikarer med fagkompetanse som har fått fast ansettelse – 1,7 årsverk, 
3 assistenter knyttet mot skolemiljø og elever med enkeltvedtak som har vært så lenge i Enebakk 
kommune at de har måtte få tilbud om fastansettelse – 1 årsverk. 
 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Flyktningetjenesten har hatt en noe lavere aktivitet enn budsjettert som følge av færre flyktninger enn 
forventet ved budsjettering. 

Skolene har hatt økt aktivitet knyttet mot trygging av elevenes skolemiljø, og behovet for ressurser til 
fremmedspråklige elever som har flyttet til kommunen i løpet av skoleåret. 

Barnevernet har hatt en stor økning i antall bekymringsmeldinger med en betydelig alvorlighetsgrad 
slik at aktiviteten har vært høyere enn planlagt ved budsjettering. 

 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Det er vedtatt sammenslåing av Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole til nye Kirkebygden 
barne- og ungdomsskole. Store deler av året vil bli benyttet til å etablere skolen som enhet.  

SLT og flyktningetjenesten er intern omorganisering fra enhet administrasjon og fellestjenester til 
enhet for kultur. Den nye enheten er gitt navnet kultur, forebyggende barn/ungdomsarbeid og 
integrering. Den nye enheten skal jobbe med tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av den samlede 
enhetens tjenesteområder. 

Det innføres fra 1.august en ny lærernorm. Hvordan denne vil slå ut for Enebakk er foreløpig usikkert 
både i forhold til hvor mange nye lærere som må rekrutteres, og hvordan disse skal finansieres. Det 
forventes at mer informasjon vil komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 

Fra 1.august innføres også pedagognorm i barnehagene. Supplerende barnehageopptak er ikke klart 
og det er foreløpig usikkert hvor mange pedagoger som må rekrutteres. Den nye pedagognormen gjør 
også at behovet for fagarbeidere og assistenter går ned. Dette vil sannsynligvis føre til overtallighet i 
de kommunale barnehagene.  
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   60 156 56 319 3 837 159 974  168 590  
 Refusjoner  -3 244 0 -3 244 0  -9 450  
 Netto lønn   56 912 56 319 593 159 974  159 130  
 Driftskostnader  19 490 15 905 3 585 49 297  55 860  
 Driftsinntekter  -4 215 -3 942 -273 -39 337  -40 440  
 Avdelingen samlet:  72 187 68 282 3 905 169 934  174 550  

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  
Helse- og omsorgsavdelingen har hittil i år et merforbruk på brutto lønn på 3,8 mill. kroner. 
Merforbruket knyttes i hovedsak til Enebakk sykehjem, hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester.  

 Merforbruket ved Enebakk sykehjem skyldes ekstra innleie og overtid på grunn av overbelegg 
i sykehjemmet.  

 Ved hjemmetjenesten skyldes merforbruket overtid og innleie av ekstrahjelp. Det er mange 
alvorlig syke pasienter som har behov for hjemmesykepleie.  

 Tilrettelagte tjenester har et merforbruk hittil i år knyttet til vikarbruk, overtid, ekstrahjelp og 
omsorgslønn. 

Ved HOS-adm. og fellestjenester er det et mindreforbruk. Besparelsen skyldes ledige lønnsmidler til 
utvidelse av stilling som kommuneoverlege og ledig stilling i Forvaltningen i 3 måneder. 

Totalt sett har helse- og omsorgsavdelingen mottatt 3,2 mill. kroner i sykelønn- og 
svangerskapsrefusjoner hittil i år. Avdelingen viser et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner. 

 Driftskostnader  
Hittil i år er det et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Dette skyldes: 

 Innleie av vikarer fra vikarbyrå for å dekke nødvendige sykepleiervakter ved Enebakk sykehjem 
og hjemmetjenesten, og kjøp av sykehjemsplasser.  

 Ved NAV skyldes merforbruket vesentlig økning i stønader til økonomisk sosialhjelp. Deler 
meforbruket er knyttet til personer med uavklart status på arbeidsavklaringspenger (AAP) med 
krav om refusjon. 

 Forpleiningen har et merforbruk som skyldes økte kostnader til mat, samt reparasjoner av 
produksjonsutstyr.  

 Enhet for psykisk helsearbeid og rus har et merforbruk som blant annet er knyttet til 
veiledning, kompetansehevende tiltak og andre kurs.   
 Driftsinntekter  

Driftsinntektene hittil i år er tilnærmet som budsjettert. Det er noe merinntekt ved Enebakk sykehjem 
på grunn av høyere belegg i sykehjemmet.  

Enhet for psykisk helsearbeid og rus har merinntekter som skyldes omsetningsavgift på alkohol. 
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Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

102,7 % -0,5 % 103,2 %

 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Totalt sett forventes det et merforbruk på brutto lønn på 8,6 mill. kroner ved årets slutt.  

Dette skyldes at følgende forhold: 

 Ved hjemmetjenesten er det mange alvorlig syke pasienter som har behov for 
hjemmesykepleie. Det skrives ut mange fra sykehus gjerne samme dag, og det er pasienter 
som har behov for høyere omsorgsnivå som får tjenester hjemme. Flere pasienter som 
kommer hjem har i økende grad enda større behov for hjelp enn det som skisseres fra sykehus. 
Det hender at det er lite rom for planlegging i forbindelse med utskrivelser noe 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. Det er en uttalt økning av pasienter som har behov for trygghet og oppfølging 
relatert til psykisk helse som hjemmetjenesten må håndtere grunnet manglende beredskap 
innenfor psykisk helse i kommunen. 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 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 ekstrahjelp. Det har også 
vært flere langtidssykemeldte i tjenesten som det har måttet leies inn for. Utlysning av 
sykepleier stilling to ganger har gitt lav respons noe som kan tyde på at den varslede 
sykepleiemangelen er i anmarsj. 

 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 ved de fleste avdelingene. Dette genererer økte lønnskostnader på 
grunn av ekstra med innleie og overtid ved enheten. Fra 2017 har Enebakk sykehjem redusert 
kjøp av plasser, men dette har igjen økt lønnskostnadene ved enheten.  

 Ved tilrettelagte tjenester er det økt personalbehov på grunn av mer avlastning og økt 
vedtakstimer. Det er også større utbetalinger til omsorgslønn enn tidligere.  

Enkelte enheter melder om midlertidige ledige stillinger som medfører besparelse, slik at netto lønn 
er forventet å være tilnærmet i balanse. 

 Driftskostnader  
Prognosen for årets slutt viser et forventet merforbruk på 6,6 mill. kroner. Dette er høyere enn ved 
sist rapportering.  

NAV melder om merforbruk på sosialhjelp, bidrag boligformål og andre overføringer, og 
bekymringsfullt økende. Jfr. føringer fra Fylkesmannen erfares det at kommunen blir pålagt å gjøre en 
grundigere kartlegging i forhold til barnefamilier. Dette genererer økte utgifter. I perioden er det flere 
familieetableringer. 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.  
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Ved hjemmetjenesten skyldes forventet merforbruket i hovedsak innleie av helsepersonell fra 
vikarbyrå. 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. Det er også avvikende kostnader 
til trygghetsalarm da etterspørselen har økt og dertil også kostnadene. I tillegg er det også økte utgifter 
i forbindelse med omlegging av telefoni, utlysning av kreftsykepleier og leasing av arbeidsklær.  

I 2017 kjøpte kommunen 1344 liggedøgn på eksterne sykehjem utenfor egen kommune. Rådmannen 
har i 2018 intensivert arbeidet med å redusere nivået på disse eksterne tjenestekjøpene. Pr mai 2018 
er det kun kjøp 120 liggedøgn eksternt. For å kompensere dette, benyttes overbelegg og dobbeltrom 
i noe grad på kommunens egne sykehjem. Dette avstedkommer et behov for sykepleiefaglig innleie av 
personell utover grunnbemanning. For enhet sykehjem medfører dette en forventet merutgift ved 
innleie av sykepleiere fra byrå.  

Selv om nivået på eksterne tjenestekjøp reduseres er det behov for å kjøpe sykehjemsplasser utenfor 
kommunen og benytte overliggerdøgn på Ahus. Noe som medfører merkostnader ved enheten.  

Enhet for psykisk helsearbeid og rus samt helse, barn og unge forventer et merforbruk på grunn av 
svært stramme budsjett. Noe av merforbuket ved psykisk helsearbeid og rus skyldes kurs og 
kompetansehevende tiltak og merutgifter til drift av transportmidler.  

HOS-adm. og fellestjenester rapporterer et merforbruk som skyldes hovedsakelig juridisk bistand, økte 
kostnader til datalisenser, økte kostnader til legetjenester og midlertidig husleie kommunale 
omsorgsboliger. 

 Driftsinntekter  
Totalt sett er det forventet noe merinntekter. Dette er ved Enebakk sykehjem som får merinntekter på 
grunn av overbelegg i sykehjemmet og kjøpeplasser gir høyere egenbetaling i sykehjemmet.  

Det vil også benyttes noe midler fra bundet fond i løpet av året.  

Totalt er det forventet en merinntekt på 1,1 mill. kroner. 

Oppsummert 
Rådmannen understreker at prognosen, både på inntektssiden og utgiftssiden fortsatt er heftet med 
betydelig 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 klare 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.  
 
Rådmannen vil fortløpende rapportere endringer i den løpende månedsrapporteringen. 
 
Øvrig: Rådmannen vurderer at det i 2018 ikke vil være mulig å komme i budsjettmessig balanse i 
avdelingen med mindre man stenger ned kapasitet i tjenesten. Dette vil 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 medføre høyere personalkostnader uansett. 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 
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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. 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 de kommende økonomirapporter vurdere behovet for dette 
opp imot kommunens totale balanse og prognose 

Tiltak 
Hjemmetjenesten 

o Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse 
 Vurdere hvordan man kan få ned overtidskostnader og belastningene på ansatte gjennom 

rekruttering av ansatte til å jobbe helg  
 Implementering av verktøy som lettere registrerer hvem som kan jobbe.  
 Tidsregistrering for å vise til stadig økt behov  
 Økning i bemanning på kveld og helg bør gjøres fast da dette kan redusere overtidskostnader  
 Strammere vurdering i forhold til tildeling av tjenester samt omgjøring av oppgaver og se på 

andre løsninger herunder  

NAV 

Økning av tilskudd til sosialhjelp, bidrag boligformål og overføring andre er bekymringsfullt økende. 
Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse: 

 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.  

 Vedtak over 15 000 skal godkjennes av både fagleder og NAV leder. 
 Arbeidet med å sikre refusjon i pågående trygdesøknader intensiveres. Søknader om dette skal 

gjennomgås og underskrivers av leder. 

Enhet for sykehjem 

 Det innføres et dobbeltrom i Langtidsavdelingen og økning med to plasser i korttidsavdeling i 
perioder der det foreligger mulighet for at to pasienter kan dele rom.  

 Det er for tiden opprettet to langtidsplasser på Roligheta. 
 Dette gir en økning på fem plasser i sykehjemmet. 
 En økning av belegg i sykehjemmet gir behov for økt bemanning for å dekke grunnleggende 

behov, slik at kostnader forskyves fra å kjøpe plasser utenfor kommunen til å økt bemanning. 
Dette kan gi en liten kostnadsbesparelse i løpet av året. 
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 88,2 % -1,3 % 89,5 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 1. tertial 31.12.2017 
<16 dg. i % 2,7% 2,2%  
16 dg. < i % 9,0% 8,3% 

 
Det sykefraværet i avdelingen er hittil i år 11,8 %. I 2017 ble det totale sykefraværet på 
10,5%, noe som betyr en oppgang på 1,3 prosentpoeng. Enhetene jobber aktivt med å 
forebygge og redusere fraværet. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 207,46 215,71 
Herav vakanser 6,83 7,03 

 
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 3,25 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. Dette 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». Det er planlagt en ytterligere økning med 0,2 fra 
01.07.18. 

 Ved enhet for psykisk helsearbeid og rus er antall ansatte redusert med 40 %. 
 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
NAV 

 Enheten ser en betydelig økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Selv med aktive tiltak 
ser det ut til at enheten vil ha et merforbruk ved årets slutt.   

 Opprettelsen av NAV kontoret følger intensjonen med NAV reformen og det jobbes planmessig 
og godt. 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. 

 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. 
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 Prosjektstillingene fra Fylkesmannen som omhandler ungdom, boligsosialt arbeid og 
barnefattigdom har vært utfordrende. Stillingen for barnefattigdom har vært preget av 
langtidsfravær og aktiviteten på dette området har vært noe redusert. Det er så langt ikke satt 
inn ny medarbeider da tiltakene fases ut fra og med 2019.  

 Økt fokus på selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger for brukerne gir bedre oppfølging i 
forhold til arbeid og aktivitet.  

 
Enebakk sykehjem 
Ordinære sykehjemsplasser er fullt belagt i sykehjemmet. I rullerings/avlastningsplassene på Roligheta 
har vi utnyttet plassene 82%. Dette skyldes at det av og til holdes plasser ledige for å dekke akutte 
behov for avlastning. 

Helse, barn og unge 

Enhetens primæroppgaver løses på en forsvarlig måte. Tilbud om foreldreveiledning til foresatte som 
har ungdom som går på ruskontrakt er redusert grunnet langtidssykemelding hos familieterapeut. 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten opplever økning av foresatte som sliter psykisk og som har behov 
for oppfølging innen psykisk helse. Skolehelsetjenesten og psykolog har stor pågang av barn/ unge 
med psykiske vansker.    
 

HOS-adm. og fellestjenester og Enhet rehabilitering og friskliv 
Aktiviteten i enheten er som planlagt ved inngangen til året. Ved Hos-adm. og fellestjenester har det 
vært en ledig stilling i Forvaltningen i 3 måneder. 

Enhet for psykisk helsearbeid og rus 

Aktiviteten er høy. Intern omorganisering er gjennomført og all stillinger er for tiden besatt. 
 
Hjemmetjenesten 
Det er 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 som kan bidra til å redusere omfanget av 
tjenesten. 

Tilrettelagte tjenester 
Enheten har lagt bak seg en periode med en del arbeidsmiljøutfordringer i en avdeling. Tiltak er satt 
inn og man forventer at situasjonen nå vil stabilisere seg og bedres. Det er i perioden lagt en plan over 
mål som skal nå i 2018. I tillegg til det har det vært betydelig arbeid knyttet til bygging av ny 
samlokalisert bolig.  
 
Forpleiningen 
Aktiviteten er normal. Enheten fikk midler til nye produksjonsovner, disse er bestilt inn. Utskiftningene 
er ikke komplette, men vil ferdigstilles innen mai/juni. 
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PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
NAV 
På landsbasis går ledigheten noe ned. I Enebakk er likevel ledigheten noe høyere enn i Akershus for 
øvrig. Utbetalingene til sosiale stønader er høy i forhold til budsjett og skyldes store utbetalinger til 
enkelte brukergrupper hovedsakelig barnefamilier. Det er fra enhetens side et stor fokus på 
oppfølging, veiledning og kvalifisering for å motvirket ytterligere negativ utvikling. Det er imidlertid et 
langsiktig og komplisert arbeid da dette er lovpålagte ytelser. 
Fortsatt økt fokus på kvalitetsarbeid på kvalifiseringsprogrammet. 
Økt fokus på aktive arbeidssøkere. 
Det er et tydelig mål at flest mulig av brukere benytter selvbetjeningsløsninger på nav.no. Ønsket effekt 
er at oppfølgingen da blir mer spisset i forhold til den enkelte bruker og får en bedre kvalitet i tråd med 
digitaliseringen i NAV. Dette kan gi oss mulighet til å rette et enda større fokus på å løse de tunge 
sakene. 
Enheten må jobbe for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.  
Det må kontinuerlig jobbes med kompetansehevende tiltak for ansatte.  
Enheten konstaterer at endring i regelverket på arbeidsavklaringspenger vil bli utfordrende.  
 
I korthet går de nye endringene ut på at det blir strammere inngangsvilkår for å få AAP, og at perioden 
man kan få stønaden kortes ned. Det er også klare forventninger om at flere brukere får tettere og 
tidligere oppfølging. Det er ønske å om styrke arbeidsinsentivene, og derfor utvides perioden man kan 
motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker fra inntil tre til inntil seks måneder. Innstrammingen 
fører til at flere vil få avslag noe som igjen resulterer i flere klager og mer saksbehandling. Ett risikobilde 
er at de som får avslag/ikke fyller vilkårene søker sosialhjelp i påvente på eventuell klagebehandling.  
 
Arbeidsmarkedet er bra, men vi ser at mange av våre brukere ikke kan nyttiggjøre seg det på grunn av 
manglende kompetanse.  
 
Enebakk sykehjem 
Det forventes en fortsatt økning av personer med behov for sykehjemsplass, slik at det i perioder vil 
være nødt til å kjøpe plasser utenfor kommunen, samt ha overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten. 

HOS-adm. og fellestjenester  
Det forventes ingen endringer i aktiviteten i løpet av resten av året. Antallet søknader om tjenester er 
økende. Bemanningen ved Forvaltningsenheten er økt med 0,5 årsverk i 2018. Allikevel er 
arbeidsmengden krevende og går ut over nødvendig kartlegging av tjenestebehov hjemme hos bruker 
eller i sykehus før tjenester tildeles. Manglende kartlegging av tjenestebehovet resulterer ofte i at 
tjenestenivået blir noe høyere enn det ellers ville ha blitt.  
 
Helse, barn og unge 

Det forventes høy aktivitet i alle deltjenester.  

Enhet for psykisk helsearbeid og rus 

Tre ansatte på enhetens ambulante team vil avslutte arbeidsforholdene i løpet av sommeren/høsten. 
Utskifting av ansatte vil medføre ytterligere press på tjenesten en periode. Det jobbes hardt for å få 
nye medarbeidere tilsatt så fort som mulig.  

Enhet rehabilitering og friskliv 
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. 
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Tilrettelagte tjenester 
Tilrettelagte tjenester mistet en bruker i slutten av februar og dette har konsekvenser for enheten, da 
ingen ny står for innflytting. Nå løses dette med at det ikke settes inn vikar for ansatte som er 
langtidssykemeldte. 

Forpleiningen 
Enheten vil jobbe med å videreutvikle driften i tråd med de retningslinjene det produseres etter. 
Tilbudene til brukerne vil fortsatt ha et høyt fokus, for å redusere sjanse for feil/underernæring. Det 
er ønskelig med et tettere samarbeid med sykehjemmets ansatte for å ivareta den delen. 
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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   16 663 16 547  116  45 502   45 502 
 Refusjoner  -1 212  -160  -1 052  -250   -1 500 
 Netto lønn   15 450  16 387  -937  45 252   44 002 
 Driftskostnader  22 049  20 542  1 508  46 781   47 791 

 Driftsinntekter  -11 235  -9 810  -1 425  -29 342   -29 102 
 Avdelingen samlet:  26 265  27 119  -854  62 691   62 691 

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  
Stab: Det er merforbruk knyttet til forskuttering av lønn som delvis skal refunderes av NAV-tilskudd 
samt etterbetaling for desember 2017 for deler av en stilling. Dette motvirkes av sykelønnsrefusjon.  

EKT: Balanse.  

NAB: Mindreforbruk på 307’ skyldes langtidssykefravær samt vakanse i en stilling som 
byggesakbehandler frem til 1. april.  

Renhold: Mindreforbruk på 295’ skyldes bruk av vikarer som avlønnes etterskuddsvis, samt 
sykelønnsrefusjon (512’).  

Drift: Mindreforbruk på 378’ skyldes vakanse i stillingen som arbeidsleder ifm arbeidsplikt og mindre 
bruk av vikarer enn budsjettert (144’) samt sykelønnsrefusjon (225’). Tiltredelse i stillingen som 
arbeidsleder skjer 1. juni. 
  

 Driftskostnader  
Stab: Balanse 

EKT: Mindreforbruk i perioden i påvente av at fakturaer på igangsatt vedlikehold kommer inn (235’) 

NAB: Mindreforbruk i påvente av fakturaer som forventes senere på året (219’).  

Renhold: Mindreforbruk fordi fakturaene kommer senere på året (70’).  

Drift: Merforbruk på veidrift på 271’ hvorav 130’ er reelle og resten skyldes periodiseringsfeil på mva-
kostnaden. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter på snørydding, skader på veilysanlegg, samt 
skader på materiell.  

På bygningsdrift og – vedlikehold skyldes merforbruket (1 220’) reparasjon av skade etter lynnedslag 
samt utfordring knyttet til riktig periodisering av budsjetterte kostnader. Det er mange poster der det 
ikke er mulig på budsjetteringstidspunktet å vite når de faktiske kostnadene påløper gjennom året. 
Merforbruket gjelder i hovedsak postene avgifter/gebyrer/lisenser, vedlikehold, reparasjoner og 
serviceavtaler.  

På strømområdet er det per 1. tertial merforbruk på 554’. Dette har sin bakgrunn i en ekstraordinær 
lang vinter. Videre er strømkostnader knyttet til Ignatun fortsatt ført på driftsenheten, men skal 
overføres til EKT-enheten. Det er bestilt en fraskilling av dette forbruket slik at en kostnadsdeling er 
mulig. Videre dekker fremdeles strøm for den gamle brannstasjonen over driftsenhetens budsjett til 
en kostnad på nærmere 100 000 per år. Dette skal ifølge kontrakt dekkes av leietaker og er purret opp.  
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 Driftsinntekter  
Stab: I balanse. 

EKT: Det er merinntekter på ca 100 000 som gjelder husleieinntekter.  

NAB: Det er merinntekter på 538’. Dette skyldes høyere byggesaksinntekter og inntekter fra 
delesak/oppmåling enn budsjettert.  

Renhold: Mindreinntekt på 45’ skyldes forsinket fakturering og vil rettes opp.  

Drift: Merinntekt på 695’ skyldes lønnstilskudd for to ansatte som er på tiltak (55’), 
forsikringsoppgjør etter skade på Mjær Ungdomsskole (161’), samt høyere husleieinntekter enn 
budsjettert i perioden på brannstasjonen.  

 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100,0 % -0,4 % 100,4 %

 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Balanse.  

 Driftskostnader 
EKT: Det arbeides med å avklare mulig merforbruk på forsikringskostnader. Det ble i 2017 et 
merforbruk på forsikring og det må derfor avklares om dette også vil gjelde for 2018.  

Innenfor veidrift forventes merforbruk på 400 000 på grunn av ekstraordinære vinterforhold som har 
gitt høye utgifter. Se tiltak under.  

 Driftsinntekter  
Foreløpig prognoser viser at kan bli høyere inntekter på utleie av boliger budsjettert. Totalt sett 
forventes det at driftsinntekten blir tilnærmet som budsjettert. 

Tiltak 
Forventet merforbruk på veidrift håndteres ved å redusere omfanget av reasfaltering og iverksette 
forsikringssak på maskinskader. 
 
MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 86,6 % -6,3 % 92,9 %
 

Sykefravær på avdelingsnivå: 
Sykefravær 1. tertial 31.12.2017 
<16 dg. i % 2,7  2,3 
16 dg. < i % 10,7 4,8 

 
Korttidsfraværet er lavt. Innenfor bygningsdrift har korttidsfraværet gått kraftig ned.  
Det høye langtidsfraværet gjelder byggesak/oppmåling/delesak, renhold samt bygningsdrift og -
vedlikehold. På renhold omfatter sykefraværet 4 ansatte og er ikke jobbrelatert. Tre stykker er nå 
tilbake i graderte stillinger og den fjerde starter igjen i juni. Innenfor bygningsdrift- og vedlikehold 
gjelder fraværet 2 ansatte i langtidssykemelding. Fraværet er ikke jobbrelatert. Langtidssykefraværet 
på byggesak/oppmåling/delesak omfatter 4 ansatte. Fraværet er ikke jobbrelatert. To er tilbake i 100 
% stilling; én er fortsatt langtidssykemeldt, mens én er delvis sykemeldt.  
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Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2017 
Antall årsverk 73,73 71,57 
Herav vakanser 1,41 Ikke rapportert 

 
Antall medarbeidere har økt med 2,16. Dette omfatter 16 % stilling innenfor renhold (vakant), en fast 
stilling som arealplanlegger (besatt i februar), samt en vaktmesterstilling på nye YES (vakant). Det er 
for øvrig vakanser innenfor bygningsdrift/vedlikehold, selvkost og renhold.  
 
Driftsenheten: I tillegg til de faste stillingene har enheten én vikar som fungerer for langtidssykemeldt 
vaktmester, én lærling byggdriftesfag samt én lærekandidat. Enheten har fått ansvaret for praktisk 
oppfølging av kommunens aktivitetsplikt. Det er blitt etablert en base i Gml Kirkebygden barneskole, 
«Muligheten». Nyansatt som skal ha dette ansvaret tiltrer stillingen 1. juni 18. 

 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Stab: Aktiviteten er noe redusert pga sykefravær (50 % stilling) som ikke er kompensert.  
 
EKT: Aktivitetene er stort sett i henhold til plan. Det er noe etterslep på vedlikehold, men det er på 
vei opp til planlagt nivå. 
 
NAB: Enheten holder høy aktivitet og har et positivt avvik på 1 064 898,- grunnet økte gebyrinntekter.  
 
Renhold: 

 Det blir utført NS Insta-kontroller 
 Det er satt fokus på periodisk arbeid. 
 Gjennomgang og oppdateringer av datablader er igangsatt. 
 Digitalisering av arbeidslister er under planlegging og det er planlagt start 1 juni. 
 Vi fortsetter arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles 

ansvar og felles mål.  
 
Drift: Veidrift har i hovedsak hatt store utfordringer med snørydding, strøing og vintervedlikehold på 
vei. Det har vært utført leiekjøring med høvel i jan-mars. I februar ble lekestativ på Kirkebygda 
barneskole montert og ferdigstilles 15. mai. Det er utført akutte utbedringer på vei og veidrift har revet 
og ryddet skur i Bjerklundsbakken. Veidrift har også deltatt i arbeidet med planlegging av prosjekter 
knyttet til Hovedplan vei sammen med EKT.  
 
Byggdrift har i perioden hatt store utfordringer med snø og is både på tak og uteareal. Parallelt er det 
skiftet ut gammel Kuhlo kabling på Gml. Herredshus. Det er utført utbedring av sprinkelanlegg 
Familiens hus. Det er innhentet ny brannstrategi for Gml. Herredshus, Gml. Kirkebygden barneskole 
og Solgården. Disse byggene vil bli oppgradert ihht brannkrav. Tiltakene er ferdig prosjektert og 
tilsendt byggesak for godkjenning. Det er innhentet anbud på utvendig maling av Gml. Herredshus og 
Midtbygget. Det er utført utbedringer på garderober og korridorer på Enebakkhallen. Alle innvendige 
leilighetsdører og dører i fellesareal på Rustadtun og Ødegårdstun er byttet til godkjent type. 
Aulabygget har fått nye vinduer mot Igna. Taket på Heier veistasjon er lagt om. Bolig i Småttaveien 15 
er søkt revet. Her gjennomførte Driftsenheten søkeprosess samt utførte avfallsplan. Det er lagt nytt 
elektrisk anlegg og tilført ventilasjon på 1900-bygget Stranden skole. Gymbygget Stranden skole har 
blitt pådratt skader ifm ustabile grunnforhold. Det er gjennomført befaring med entreprenør og 
enheten har mottatt tilbud på stabilisering. Det er utført taksjekk på bibliotek og legesenter. Byggdrift 
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har også deltatt aktivt i prosjektmøter knyttet til ny skole i ytre og nye omsorgsboliger på Nylende. 
Disse prosjektene vil fortsette å kreve oppfølging videre dette året. Da i særskilt grad knyttet mot 
ferdigstillelse av den nye skolen som skal være operativ fra august 2018.  
 
Driftsenheten rapporterer kun årlig på målstyring. Unntaket er på forbruk strøm.  
 
Enheten har rapportert merforbruk på strøm ift budsjett så langt dette året. Noe av årsaken er at vi 
har en utfordrende situasjon ift kommunikasjon med GK. Dette har medført at det den siste tiden er 
brukt mye tid internt for å fremskaffe riktige tall for å kunne periodisere budsjettområdet for strøm 
mest mulig riktig. Enheten har nå fått beregnede forbrukstall fra Hafslund. Dette har gitt oss grunnlag 
for å periodisere budsjettet mer riktig. 
Det totale strømbudsjettet har etter 2015 blitt redusert fra kr 8 159 000 til kr 5 721 300. Dette 
innebærer er reduksjon på ca 30% noe som gjenspeiler sparegarantien i EPC-kontrakten. 
 
De beregnede forbrukstallene fra Hafslund utgjør et totalt forbruk kr 5 601 952. Dette gir grunnlag for 
optimisme og at vi pr 1. tertial melder om en forventet balanse på strømbudsjettet ved utgangen av 
2018. Dette innebærer samtidig at EPC-tiltakene har gitt den forventede strømsparing. Når det er sagt 
er det viktig å merke seg at tiltakene kun gir oss verktøy til å påvirke kw/t forbruket. Ikke 
strømkostnaden. 
 
Internt overvåkes utviklingen i strøm daglig av dedikert ansvarlig. Samtidig har Driftsenheten hver 14. 
dag møte med byggdrifterne hvor forbruket på byggene gjennomgås.  
 
Driftsenheten arbeider hele tiden med å være konkurransedyktig på kvalitet og effektivitet. Det 
arbeides aktivt i enhetens styringsgruppe med å bygge kompetanse. Utvikle metoder for bedre 
utnyttelse av eksisterende ressurser. Ett viktig element i dette var å knytte byggmester og 
prosjektleder Marius Hansen nærmere arbeidsleder Morten Lauritzen og enhetsleder. Dette gir 
kortere beslutningsveier og enda tettere samarbeid. Effekten av dette har vi allerede sett gode 
resultater ift arbeidsstyring og planlegging. 
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Stab: 

 Det er vedtatt en stor portefølje av egne planer som skal utarbeides. Stab har styrket 
bemanningen med én fast stilling og to 3-års engasjementer for å ta tak i dette. Et engasjement 
er allerede på plass. Den faste stillingen blir besatt 1. august i år. Vi håper da å få økt tempoet 
i utarbeidelsen av egne planer. Det siste 3-års engasjementet er utlyst.  

 Det er for få prosjektledere i forhold til porteføljen av investeringsprosjekter. En del vedtatte 
prosjekter er derfor satt på vent inntil videre.  

 
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. 
 Fullføre gjennomgang og oppdatering av produktdatablader.  
 Vi vil fortsette å utføre uvarslede kvalitetskontroller iht. NS Insta 800.  

Etter sommerferien vil disse rapportene legges ut på kvalitetslosen. 
 Lage en NS Insta profil for Enebakk kommune. 
 Fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles ansvar 

og felles mål. 
 Gjennomgang av kjemikalieforbruk for å øke grad av miljømerket kjemikalier. 
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 Vi vil fra høsten aktivt gå ut å tilby våre tjenester i private hjem. 
 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.) 
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Selvkostområdene  
avløp, feiing og renovasjon 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   1958  2146 -188 6357  6407 
 Refusjoner  -28  0 -28 0  -50 
 Netto lønn   1930  2146 -216 6357  6357 
 Driftskostnader  7922  7863 60 21167  21167 

 Driftsinntekter  -19005  -19049 44 -41146  -41146 
 Avdelingen samlet:  -9152  -9040 -112 -13622  -13622 

Avvik hittil i år 
Hvert punkt nedenfor kommenteres i Visma ved vesentlig avvik fra budsjett 

 Lønn og sosiale utgifter. Ingen vesentlige avvik, noe mindre overtid. 
 Driftskostnader: Ingen store netto avvik.  
 Driftsinntekter. Tilskudd på 200 000 fra Miljødirektoratet som ikke er budsjettert. 

Midlene skal brukes til et interkommunalt prosjekt. Lavere tilknytningsgebyr enn 
budsjettert. Det er lavere gebyrinntekter på søknader for utslippstillatelser i spredt 
bebyggelse enn budsjettert. Usikkerhet knyttet til gebyrnivå og dermed forsinket vedtak 
av plan vil føre til lavere inntekter i 2018. 

 
Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2017 2017

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100 % -1 % 101 %
 

Det er ikke grunn til forvente avvik basert på de forhold vi har kontroll på. Dette vil avhenge av 
rentenivå over året. 
 
Tiltak 
Tapte gebyrinntekter innen spredt avløp må også avklares. Her arbeides det med en sak. Det 
arbeides også med å sikre at kommunale gebyrer betales korrekt. 

 
MEDARBEIDER 
Se rapport fra rapport for TES, hvor dette er rapportert samlet. 
 
KVALITET/PRODUKSJON 
Det rapporteres årlig på kvalitetsindikatorene 

 
AKTIVITET I HENHOLD TIL PLAN 
Opprydding i mindre avløpsanlegg er noe forsinket i påvente av politisk avklaring. 
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Ingen betydelige avvik forventes. 
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5 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 (30.04.17):  
Norges Bank besluttet 21. mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 %. Norges Bank indikerer nå at 
utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Men det 
understrekes at usikkerhet rundt virkningen av en høyere rente taler for å gå varsomt frem, Norges 
Bank ser derfor ikke for seg en styringsrente på om lag 2 prosent før mot slutten av 2021 (se figur).  
De korte pengemarkedsrentene, 
representert ved 3 MND NIBOR har 
steget med ca. 0,35 % - poeng siden 
bunnen i november 2017. Med 
tanke på at Norges Bank har 
signalisert uendret rente til over 
sommeren kan denne bevegelsen 
være vanskelig å forklare. Likviditet i 
markedet, prising av amerikanske 
dollar og forventinger om 
renteoppgang globalt kan forklare 
noe av oppgangen. Det ser nå 
uansett ut som både korte og lange 
renter er begynt å stige. USA har 
hevet renten 6 ganger, og det ventes 
ytterligere rentehevninger i løpet av 
året (99 % sannsynlighet). Å normalisere rentene uten at det bremser veksten og skremmer 
finansmarkedene blir en utfordrende oppgave for sentralbankene. På litt lengre sikt er det nærliggende 
å tro at en gradvis strammere finans- og pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten. Det er 
dermed ikke gitt at vi får en jevn stigning i styringsrentene, rentekutt frem i tid på grunn av sviktende 
vekst er ikke helt usannsynlig. En flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere langrenter frem 
i tid når renteøkningene begynner å virke er heller ikke helt usannsynlig. Det gjentas i pengepolitisk 
rapport 1/18 at usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i 
rentesettingen, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten (jfr. Norges Banks kriterier om 
«robusthet»). En videre brå og rask økning i de norske kortrentene (NIBOR) er derfor vanskelig å se for 
seg.  
 

Faktiske fastlånerenter for offentlig sektor er ved utgangen av april på anslagsvis 1,90 %, 2,25 %, og 
2,90 % for 3, 5 og 10 års løpetider. Lengre rentebindinger bør vurderes på den delen av porteføljen 
som skal ha fastrente. Selv om vi ikke forventer en rask økning i kortrentene, vil vi, dersom oppturen 
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nasjonalt og internasjonalt fortsetter få en brattere rentekurve (større forskjell mellom korte og lange 
renter). Isolert sett taler dette for å ikke utsette rentebindinger på den renteeksponerte delen av 
porteføljen. Usikkerheten rundt det norske boligmarkedet og virkningen av renteøkningene 
internasjonalt, taler likevel for at rentebindingene kan gjøres gradvis og ved behov. Når det gjelder 
kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat og FRN- obligasjoner.  

Markedskommentar fra First Fondene (30.04.18): 
Aksjemarkedene ristet av seg en del bekymringer i april og det norske aksjemarkedet har nå tatt igjen 
mer enn det tapte i korreksjonen, som startet i slutten av januar. Fare for handelskrig, uro rundt 
toneangivende IT-selskaper i USA, mindre gunstig kombinasjon av signaler rundt økonomisk vekst i 
forhold til inflasjonsutsikter har vært (og er fremdeles) faktorer som tynger markedene. 

Aksjemarkeder rundt om i verden steg i april, og spesielt gjaldt dette i Norge. Norge har utviklet seg 
sterkere enn internasjonale markeder det siste halvåret, både som følge av at sykliske sektorer globalt 
relativt sett har gjort det bedre, men også fordi de norske selskapene har utviklet seg bedre enn 
tilsvarende internasjonale selskaper. 

Markedene har latt seg berolige av fravær av ytterligere negative handelspolitiske utspill. Imidlertid 
ulmer dette under overflaten sammen med en fortsatt usikkerhet rundt forholdet mellom økonomisk 
vekst og inflasjonsutvikling. 

Erfaringsmessig vet vi at jo høyere prisingen av markedet er jo større blir nedturene. Samtidig stiger 
ofte markedet mye helt på slutten av en oppgangsperiode (periode med ekstrem optimisme). Forløpet 
i denne syklusen kan tenkes å bli forskjellig fra disse tradisjonelle «boom-bust» syklusene. Erfaringene 
fra finanskrisen sitter godt i og kan betyr at den siste perioden med ekstrem optimisme blir 
fraværende.  

Vi tror fremdeles at en mer alvorlig økonomisk nedtur for verdensøkonomien, ledet an av USA, ikke er 
veldig sannsynlig de neste 12 månedene. Samtidig er det slik at jo lenger tid som går hvor økonomisk 
vekst er høyere enn den langsiktige naturlige veksten, jo mer øker sannsynligheten for tilbakeslag i 
økonomien. Verdsettelsen av aksjemarkedene er med unntak av USA ikke faretruende høy.  

Vi tror fortsatt at aksje- og kredittmarkedene vil gi fornuftig avkastning fremover. Imidlertid er ikke 
trafikklyset lenger like grønt og derfor er norske aksjer redusert til en nøytralvekt.  

Status Enebakk kommune 
Pr. 31. desember 2017 er finansielle hovedtall som følger: 
 

Ledig likviditet og andre korts. midler  333,2 mill. kroner 
Samlet langsiktig lånegjeld  1 151,5 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 1. tertial. 
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  31.12.2017 30.04.2018 
   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforb.                  94,4  100 %              257,3  100 % 
 Samlet driftslikviditet            94,4  100 %         257,3  100 % 
 Aksjer          

 First aktiv rente                  39,1  52 %                 39,4  52 % 
 Holberg likviditet                  36,3  48 %                 36,5  48 % 

 Samlet overskuddslikviditet            75,4  100 %           75,9  100 % 
     

 Samlet likviditet          169,8            333,2    
     

Avkastning siden 01.12.2018 -YTD     0,61 %   

Kommunen har pr 30.04.2018 ca. 257,3 mill. kroner i driftslikviditet og 75,9 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 30.04.2018. 
 
Gjelds- og renteportefølje 
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og pr 1. tertial, og gir en oversikt over 
forvaltningen av kommunens langsiktige lånegjeld i løpet av året. 
 
  31.12.2017 30.04.2018 

 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             83 912  

 Sum lånegjeld     969 153     1 151 450  
 
Det er i perioden tatt opp lån på 10 mill. kroner i Husbanken til videreformidling jf. budsjettvedtak PS 
123/17, 11.12.2017.  

Kommunen har tatt opp nye lån på til sammen 172,3 mill. kroner. Lånene er tatt opp i 
kommunalbanken og Sparebank 1. 

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 
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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 
våren 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. 
 
Nøkkeltall 30.04.2018 31.12.2017 Forklaring 

Total lånegjeld Kr. 
1 067 540 600 

Kr. 
895 240 600 

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. 
Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten. 

Rentebindingstid                              
(inkl. rentebytteavtaler med 
fremtidig oppstart dersom 
det finnes slike i porteføljen). 

3,44 ÅR 1,13 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån 
og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle 
kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). 
Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger 
har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i 
gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. 
Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og 
benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.  

Vektet gjennomsnittsrente 1,82 % 1,43 % 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning 
mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og 
rentesikringsstrategi. 

Kapitalbinding 16,02 ÅR 9,82 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar 
før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til 
betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko 
har porteføljen alt annet like. 

 
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 3,44 år, og kapitalbindingen er økt.  
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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. 
 
Krav i gjeldende reglement Status 
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) skal være maksimalt 5 år OK 
Gjennomsnittlig løpetid for lånene bør være mer enn ett år OK 
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering OK 
Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 50 % av den samlede gjeldsporteføljen OK 
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift OK 
Fordeling av låneopptak på flere långivere OK 

Stresstest 
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Testen er basert 
på samme type scenario som Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) anbefalte i sin tid. 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 50 % (43%+7%) av gjeldsporteføljen. Ved en 
renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 11,6 mill. kroner. Økt rente 
vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 
5,4 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 6,2 
mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 
30.04.2018. 
 
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 7 % 84 2 %   -1,7 
Total gjeld 100 %         1 151      -11,6 
Innskudd hos hovedbankforb. 77 % 257 2 %   5,1 
Pengemarked og obligasjonsfond 23 % 76 2 % 0,20 0,3 
Ledig likviditet 100 % 333     5,4 
Mulig tap vil utgjøre :   -6,2    

Oppsummering og vurdering 
Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet.  
 
Kommunen har god likviditet. 
 
Den overordnede vurderingen av kommunens finansielle risiko, ut i fra nåværende markedssituasjon 
30.04.2017, 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 sommeren og høsten vurderes om man skal øke 
rentebindingstiden på gjeldsporteføljen.  
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5 Status - Verbalvedtak  
 
Verbalvedtak fra HP 2018-2021 (11.12.2017) 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. 

Rådmannen tar sikte på å legge fram et 
diskusjonsnotat før budsjettprosessen. 

Verbalvedtak 2 Rådmannen fremmer sak knyttet til etiske innkjøp. 

Enebakk har etiske retningslinjer som anvendes ved 
innkjøp.  
Innkjøpsansvarlig arbeider med en sak knyttet til etiske 
innkjøpt, 
 hvor også oslomodellen vil bli vurdert. Denne skal 
fremmes ila. 2018. 

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):  
EPRO 
Prosjekthuset 
Flyktninger 
Frivillige lag og foreninger 
Friskliv 
Bibliotek 

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.  
På bakgrunn av disse vil en utredning omkring 
Mulighetenes Arena bli startet opp. 
Det er på nåværende tidspunkt usikkert i forhold til 
fremdrift.   
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. 

Verbalvedtak 6 

Organisering av Enebakk kommune 
Rådmannen legger frem en diskusjonssak til 
formannskapet om fremtidig organisering av 
kommunen der ulike organiseringsformer vurderes. 

Rådmannen skal legge fram et diskusjonsnotat i løpet 
av 2018. 

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 

Det er avholdt møte mellom Enebakk kommune, ved 
ordfører, rådmann, kommunalsjef for KOS og NMBU. 
Det er avtalt nytt møte mellom kommunalsjef og 
NMBU 16.mai. 

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. 

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. 
Fremmes som sak til politisk behandling i første 
møterunde høsten 2018 

Verbalvedtak 9 
Det legges frem politisk sak knyttet til muligheten 
for å servere enkel frokost til elever på 
ungdomsskolene 

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. 
Fremmes som sak til politisk behandling i første 
møterunde høsten 2018. 
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Verbalvedtak fra HP 2018-2021 (11.12.2017) Status

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 

Saken utredes når ny IKT-koordinator er på plass. 
Det forventes at saken kan fremmes i løpet av 3.tertial 
2018.  

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. 

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 
Saken forventes å kunne fremmes i løpet av 1.tertial 
2019. 

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. 

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. 
 
Saken legges frem til politisk behandling i løpet av 
tredje tertial 2018.  

Verbalvedtak 13 
Skole – fremtidens skolestruktur  
I løpet av 2018 skal rådmannen prioritere arbeidet 
med å utrede fremtidig skolestruktur i Enebakk. 

 Det vil bli igangsatt et arbeid i løpet av 2018 med en 
tidsplan for hvordan det skal jobbes med 
skolestruktur.  
 
Plan skal være ferdig 1.10.2018 

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. 

Arbeidet igangsettes som et samarbeid mellom 
biblioteksjef og enhetsleder for kultur når ny 
enhetsleder er tilsatt. 
 
Saken forventes ferdig utredet og klar for politisk 
behandling i løpet av 3.tertial 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. 

HOS avdelingen har utarbeidet et igangsettingsnotat til 
TES som gir en nærmere beskrivelse av ulike hensyn 
som må legges til grunn for en evt. ombygging av 
kontorfløyen på Ignagard til sykehjemsplasser. 
Resterende del av utredningen vil i stor grad være 
knyttet til ulike bygningstekniske forhold som utføres 
av TES i samarbeid med HOS.  Det legges fram en 
delsak etter sommeren om omgjøring av kontorplasser 
(adm.bygg). Deretter legges resterende del 
verbalvedtaket fram for politisk behandling. 
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Verbalvedtak fra HP 2018-2021 (11.12.2017) Status

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. 

Status er at lederteamet i Familiens hus har utarbeidet 
oversikt over eksisterende tiltak i enhetene samt det 
tverrfaglige arbeidet i Familiens hus som kan relateres 
til dette området. Vi har innkalt sentrale personer i 
KOS for å drøfte behovet og muligheten for (tid, 
kapasitet) i den hensikt å gjennomføre et enkelt 
undervisningsopplegg for ansatte der til høsten.  
Slik lederteamet i Familiens hus har forstått saken er 
det dette som etterspørres slik at vi mener at saken 
kan legges fram over sommerferien. 

Verbalvedtak 17 

Barnefattigdom  
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 regjeringen har 
opprettet i forbindelse med «Barn som lever i 
fattigdom», og evt. andre søkbare frie 
midler/tilskudd. Kommunen stiller også opp for lag- 
og foreninger i kommunen som ønsker å søke om 
midler (offentlige instanser, private aktører og 
frivillige organisasjoner kan søke om støtte.).  
Det legges frem en sak før sommeren om hvordan 
kommunen kan etablere et aktivitetskort som skal 
administreres via NAV til familier med barn og 
ungdom. Aktivitetskortet skal gi barn 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. 

NAV Enebakk har etablert kontakt med Oppegård 
kommune, som har lignende tilbud, for å få innspill på 
hvordan en slik ordning kan fungere og organiseres. 
Det må utredes hvordan dette skal administreres her i 
Enebakk kommune og hvordan de ulike 
kommunalavdelingene og enhetene kan og bør 
samhandle rundt en slik ordning. Det legges frem en 
sak i første møterunden i etter sommeren.  

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. 

Arbeidet med Veteranplan er på planleggingsstadiet, 
og søkes ferdigstilt ila april 2018 
 med fokus på markering av 8. mai. Det legges opp til 
at planen harmonerer med planer  
i øvrige Follo-kommuner, slik at det oppnår eventuelle 
synergier mht. arrangementer mv. 

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.  

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 startes våren 
2018. Tilskudd fra fylkeskommunen til dette arbeidet 
er mottatt januar 2018. Førsteutkast til kart med 
inndeling av områder foreligger før sommeren 2018.  

Verbalvedtak 21 
Rådmannen utreder muligheten og kostnadene 
knyttet til å etablere ladestasjoner for elbil på 
sentrale steder gjennom hele kommunen. 

Sak under utarbeiding. Fremmes i en av de kommende 
møterundene. Dette legges fram senest sammen med 
budsjettet. 

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. 

Det tas sikte på å utarbeide sak før sommeren for 
politisk behandling i september.  
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Tidligere vedtak fra HP 2017-2020 Status 

Klimavennlig bilpark 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 
kommer i første møterunde høsten 2018.  

Klimavennlig 
maskinpark 

Plan for overgang til klimavennlig maskinpark 
legges frem for politisk behandling. 

Dette vil bli vurdert når eksisterende leasingavtaler 
utløper.  

Delplan for idrett og 
friluftsliv 

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 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.  

Delplan for 
trafikksikkerhet 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble 
oppdatert i 2017 og inkluderer «Aksjon 
Skolevei» Planen er på høring ut april.  

Høring er ferdig og innspill vil bli bearbeidet.  

Hovedplan vei 

Dagens hovedplan vei går ut i 2017. Det er 
behov for å revidere planen med tanke på 
valg av tekniske løsninger og 
tiltaksprioriteringer.  

 Arbeidet med Hovedplanen startes opp i 2018. 

  Førsteutkast til klima og miljøplan kommer i første 
møterunde høsten 2018.   

Klima og miljøplan 
  

Litt på etterskudd ift framdriftsplan. Det jobbes 
med status miljødelen. Det er foretatt evaluering 
og prioritering av gjenstående tiltak i eksisterende 
plan. Siden har det vært jobbet med en 
ladestrategi for kommunen herunder kartlegging 
av behov for ladestasjoner på de enkelte 
kommunale formålsbyggene. Klima-delen er som 
planlagt lagt litt på vent i påvente av fylkesplanen. 
Denne behandles i møte i KMU i mars 2018 og vil 
bli lagt til grunn for arbeidet med klimadelen i ny 
klima- og miljøplan.  

Boligsosial plan   Vedtatt i kommunestyret 5.mars 2018.  

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. 
Ytterligere undersøkelser og forslag til stabilisering 
er derfor under utarbeidelse. Øvrige berørte 
grunneiere er kontaktet. 
Ytre er utsatt. 
 
Styringsgruppa har drøftet avgrensning av 
tettstedene. Synspunkter fra befolkningen på 
utviklingen av tettstedene er innhentet på 
Bygdedagene. 
Områdereguleringsplan for Flateby er under 
bearbeiding etter mottatte høringsuttalelser. Det 
tas sikte på å legge denne fram for styringsgruppa 
før sluttbehandling i TEK og KST. 
 

   

   

   

Sentrumsplaner 
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Tidligere vedtak fra HP 2017-2020 Status

Egne stillinger til 
reguleringsarbeid 

Rådmannen bes utarbeide en vurdering om å 
ansette egne stillinger til reguleringsarbeid er 
hensiktsmessig. I vurderingen skal det 
hensyntas muligheter for interkommunalt 
samarbeid, bruk av konsulenter, og innleide 
tjenester. 

Rådmannen har gjort en vurdering av de bestilte 
arbeidene best kan utføres. Ingen av 
nabokommunene sitter på ledig kapasitet til å 
bistå andre. Bruk av innleide tjenester vil bli 
benyttet i stor grad. Kommunen er imidlertid 
uansett avhengig av egne ansatte til å bestille og 
følge opp planarbeidet. Dette gjør at det er mest 
rasjonelt og billigst å utarbeide selve planen i egen 
regi. Det er foretatt ansettelse i en ny, fast stilling 
og i et 3 års engasjement. Ytterligere ett 3 års 
engasjement er utlyst. 

Gangsti 

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. 

Forepørsel rettet til Vegvesenet om regulering av 
gs-veier og om dette fører til at bygging av disse 
kommer høyere opp på prioriteringslista. Negativt 
svar er mottatt. Det er ikke bevilget midler til 
arbeidet.  

Serviceerklæring 
byggesak  

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 klart. Kvalitetssikres i 
løpet av mai.  

Bygg-estetisk 
veileder  

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. 

Eiendomsstrategi   Utkast til disposisjon for strategi utarbeidet. Vil bli 
fulgt opp i løpet av 2018. 

Renhold i forhold til 
nasjonal norm 

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 Status 

27.02.2017 9/17 Oppstart av forprosjekt Bygdebok 4 Arbeidet i gruppa har startet opp etter nytt vedtak 

27.02.2017 10/17 Revidering av kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 

Planforslag lagt ut på høring med høringsfrist 25.mai 
2018. 

03.04.2017 20/17 Utbygging Melgård barnehage - tilsagn 
om drifts- og kapitaltilskudd. Utbygging pågår. Forventet ferdigstilling august 2018.  

15.05.2017 31/17 Ballbinge Hauglia skole 

Tidspunkt for levering av ballbinge avventes fra 
leverandør. Det gjøres avrop på rammeavtale for 
grunnarbeider samt for ansvarlig søker og SHA-
koordinator. 

15.05.2017 32/17 Kjøp av vann fra NRV Prinsippvedtak gjort av KST. Følges opp 

15.05.2017 33/17 
Temaplan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Enebakk - oppnevning av 
arbeidsgruppe ny plan 

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 

Det tas sikte på utarbeidelse av høringsforslag tidlig 
høst. 

15.05.2017 39/17 
Krav om tilbakebetaling av uriktig 
utbetalte kommunale tilskudd til Den 
katolske kirke 

Saken er ikke ferdig. Ligger hos KS advokatene mot den 
katolske kirke. 

19.06.2017 45/17 Gjennomgang av gamle reguleringsplaner Sak kommer til TEK-møtet i november. 

19.06.2017 53/17 

Kommunal forskrift om rett til 
langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester 

Forskrift er vedtatt i KS – og tatt i bruk. 
Det gis jevnlige oppdateringer til HOS utvalget om status 
på venteliste for langtidsplass. Dog ikke på hvert møte. 

19.06.2017 56/17 Tangenveien - tilleggsbevilgning Arbeidet med oppgadering av vei og bygging av forktau 
pågår. 

25.09.2017 66/17 Ulv i Enebakk - kommunens rolle og 
handlingsrom. 

Det ble søkt om midler og Enebakk kommune fikk tildelt 
1 400 000,-. Bruken av midlene ble behandlet i KST sak 
13/18.  JOHBJO 07.05.2018 

30.10.2017 79/17 Boligsosial plan 2017-2022 Vedtatt og følges opp 

30.10.2017 80/17 
Retningslinjer for saksbehandling og 
tildeling av kommunal gjennomgangsbolig 
i Enebakk kommune 

Vedtatt og følges opp 

30.10.2017 81/17 Vågliveien 43 - Leie før eie Vedtaket er under oppfølgning. 

30.10.2017 83/17 Handlingsplan for bosetting av flyktninger 
i Enebakk kommune 2017-2019 

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. 

30.10.2017 85/17 Fremtidig organisering av legevakt 
ordningen 

Saken ble behandlet i HOS 25 april 2018. 
Behandles i KS 28.mai. 

04.12.2017 100/17 
Saksframlegg -Retningslinjer for 
saksbehandling og tildeling av kommunal 
gjennomgangsbolig i Enebakk kommune 

Vedtatt og følges opp 
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Møtedato Utv.nr Sakstittel Status

04.12.2017 101/17 Saksframlegg - Boligsosial plan 2017-2022 Vedtatt og følges opp 

04.12.2017 96/17 Økte kostnader Sentralrenseanlegget Garantiarbeider og utbedringer pågår fortsatt. 

11.12.2017 113/17 Satser for utleie av lokaler i Enebakk 
kommune for 2018 Under arbeid. Trolig klar i juni 

11.12.2017 115/17 Fakturagebyr for papirfaktura 

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 

11.12.2017 120/17 Spillemiddelprosjekter 2018 Saken er ferdig behandlet og søknadene er oversendt 
fylkeskommunen for videre behandling. 

11.12.2017 123/17 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2018 – 2021 med årsbudsjett 2018 

Arbeidet med oppfølgning av verbalvedtakene pågår. 
Arbeidet rapporteres  månedlig i forbindelse med 
måneds- og tertialrapporteringen. Budsjettendringene 
er innarbeidet i avdelingenes rammer. 

26.02.2018 2/18 Anmodning om fullmakt til salg av seks 
tomter Vedtatt og følges opp 

26.02.2018 3/18 Ny skolestruktur i Kirkebygden  Saken er ferdig behandlet. Det jobbes med ansettelser 
og ledelsesstruktur. Forventes ferdig i løpet av 2.tertial. 

26.02.2018 7/18 Plan for opprydning av avløpsanlegg i 
spredt bebyggelse Vedtatt, men gebyreffekten gjenstår å behandle politisk 

26.02.2018 9/18 Boligsosial plan 2018-2022 Vedtatt og følges opp 

26.02.2018 10/18 
Saksframlegg - Retningslinjer for 
saksbehandling og tildeling av 
gjennomgangsbolig 

Vedtatt og følges opp 

26.02.2018 11/18 
Ignagard sykehjem, utvidelse av 
sprinkleranlegget, søknad om 
tilleggsbevilgning 

Arbeidet starter 28.5. 

26.02.2018 13/18 Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot 
ulv i Enebakk 

Midlene til gjerding tildeles uke 19 og uke 20 2018. 
Rapporteringsfrist til MD er utsatt til 10.05.2018, det 
rapporteres innen fristen.  

26.02.2018 16/18 Oppfølging av budsjettvedtaket PS 123/17 Administrasjonens plan for oppfølgning av verbalvedtak 
følges opp månedelig i måneds- og tertialrapporteing. 

05.03.2018 23/18 

Forslag til prioriteringsliste og 
tilleggsbevilgning for videre arbeid med 
gamle reguleringsplaner som oppheves, 
endres eller erstattes 

Engasjement for oppfølgning er utlyst. 

05.03.2018 24/18 Vedlikeholdsplan formålsbygg og anlegg 
2018.21 

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 Vil bli lagt ut i konkurranse med det første. 

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. 

Forslag til endringer ble enstemmig godkjent og er 
innarbeidet i «Plan for salgs- og skjenkebevillinger i 
Enebakk kommune 2016 – 2020» 

09.04.2018 30/18 
Revisjon av kommunedelplan idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2018-2022, 
høringsutkast 

 Planen har vært ute på høring og det vil bli fremmet sak 
for kommunestyret før sommerferien. 

09.04.2018 32/18 Risikostyring i større prosjekter Videre oppfølgning må avvente noe mindre arbeidspress 
på pågående prosjekter. 

09.04.2018 37/18 Leie før eie Vågliveien 43 A og B Vedtaket er under oppfølgning. 
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7 Målekort  
Enhet for sykehjem 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i
områder -Hva må vår enhet i hvert fall 

lykkes med innenfor dette 
fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Grønt Oransje Rødt

2017

K-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

85 % 84 %

K-SHJ2                                                     
Beboeres legemiddelinntak skal 
gi rett virkning og få bivirkninger

Legemiddelgjennomgang 
hos alle beboere, minst en 
gang pr år

Antall beboere med 
legemiddelgjennomgang telles

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

70 % 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 % 103 %

Brukere

K-SHJ5                        
Brukermedvirkning 

Beboer/pårørende 
inviteres til 
innkomstsamtale og 
deretter en strukturert 
samtale hvert år

Egen sjekkliste - antall 
årssamtaler telles og måles i 
forhold til antall beboere

62 % 36 %

K-SHJ6                                           Mer 
nærvær og redusert sykefravær

K-SHJ6.1                   
Sykefravær

Fraværsrapport fra 
personalavdelingen

14 % 13 %

K-SHJ7-1                      
Ansatte skal ha nødvendig 
opplæring

Antall nyansatte i %, faste og 
vikarer som har gjennomgått 
enhetens 
opplæringsprogram/sjekkliste 69 % 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

90 % 69 %

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

Måles i 
årsrapport

Resultat 1. tertial 2018
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K-SHJ7                                 Enebakk 
sykehjem skal være en 
arbeidsplass med fornøyde og 
kompetente ansatte

 
1. Beboere i Enebakk sykehjem skal ikke være underernærte. For å monitorere dette skal 

beboere veies en gang pr måned. 85% av beboerne er veid hver måned. Det finnes et fåtall 
beboere som er underernærte, men dette skyldes utelukkende den enkeltes medisinske 
tilstand. 

2. Beboeres legemiddelinntak skal gi rett virkning og få bivirkninger. Alle beboere/pasienter i 
Enebakk sykehjem har hatt legemiddelgjennomgang i forhold til målsetning hittil i år. 
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3. Pasienter og beboere skal få tilpasset aktivitet i gjennom sykehjemmets aktivitetsplan. 
Aktiviteter med aktivitør er gjennomført de fleste hverdager første tertial, i tillegg utføres 
aktiviteter på kveld og helg. Det er nådd 70% av målsetningen opp mot planlagte aktiviteter. 

4. Vi skal sørge for at sykehjemmet brukes så effektivt som mulig. Vi har utnyttet sykehjemmet 
98%. Det vil si at vi av og til også har hatt langtidsbeboere på dobbeltrom, samt i perioder har 
hatt høyere belegg i korttidsavdelingen. 

5. Et av sykehjemmets mål er brukermedvirkning og at det gjennomføres innkomstsamtaler og 
en strukturert samtale pr år. Innkomstsamtaler er gjennomført i de fleste tilfeller, men en 
strukturert samtale er i ulik grad gjennomført, da flere ikke har ønsket/hatt behov for en slik 
samtale.  

6. Enebakk sykehjem skal være en arbeidsplass med fornøyde og kompetente ansatte. I dette 
målområdet skal antall ansatte med gjennomført opplæring i forhold sjekkliste. Her er det kun 
gjennomført 67% strukturert opplæring. 

7. Alle ansatte over 50% stilling skal ha tilbud om medarbeidersamtale. Her har 90% av alle 
ansatte over 50% stilling hittil i år gjennomført medarbeidersamtale. 

8. Det har foreløpig ikke vært gjennomført arrangementer for alle i Enebakk sykehjem. Det skal 
gjennomføres et sommerarrangement. Dette året skal dette gjennomføres avdelingsvis. 
Måltall på deltagelse blir oppgitt i årsrapport. 
 

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, 1. tertial

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter 
ressursene best mulig slik at direkte 
brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i 
hjemmetjenesten Sammenligning av fordelt tid 

med vedtaktstid 45 % 40 % 38 %

Ikke 
parametre/verktøy 
til å måle. 

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt 
omfattende bistandsbehov, skal ved 
utskrivning fra sykehus eller sykehjem 
få en særskilt vurdering av sine 
grunnleggende behov, slik at mangler 
her blir fulgt opp K-HT.2.1  Utfylte HPH skjema % antall av nye brukere 70 % 50 % 30 % 0 %

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor 
områdene: Palliasjon, Sårbehandling 
og psykisk helse/demensomsorg. 

Ansatte som er i faggruppene 
har vært på kurs innenfor sitt 
fagområde. Faggruppene 
representerer palliasjon, sår og 
psykisk helse/sår

Antall gjennomførte kurs per 
år per enkelt faggruppe 2 1 0 1,5

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%

Opplæringsprogra
m er ikke ferdig 
utviklet enda, slik 
hensikten er. 

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med 
kreftsykepleier for ivaretakelse av 
helhetlig pasientforløp for henviste 
pasienter med en kreftdiagnose. 

Kontakt opprettet mellom 
kreftsykepleier og pasient 
og/eller pårørende 

Hvor mange  dager etter 
diagnosetidspunket  er det 
opprettet kontakt med 
kreftsykepleier. 

30 dager 
eller under 31-50 dager 

51 dager og 
over

Kreftsykepleier er 
syk og tall er ikke 
innhentet

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging 
av omsorg ved livets slutt i hjemmene 
gjennom konstruktiv vurdering av 
tilbakemeldinger fra de etterlatte. 

At etterlatte har fått tilbud om 
en etterlattsamtale

Gjennomgang av jorunal over 
hvor mange etterlatte som 
har hatt samtale med 
kreftsykepleier eller palliativ 
sykepleier 90 % 70-89% Under 70 % 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
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Ambisjonsnivå/resultatmål

 
 
Sammenligning av fordelt tid med vedtakstid er ikke utført denne perioden grunnet for tidkrevende 
registreringsmetoder. 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 august 2017 til mai 2018 med 13 pasienter og 50 timer. 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 og vil bli benyttet når alt er klart for det. 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 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

01092017-
31122017

01012018-
30042018

Arbeid Først!
Antall mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde

socio rapport - kommunestatistikk 50 - 79 80-89 90-110
67 69

Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 - 24 år socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 12 13 - 17 18-30 26 23
Gjennomsnittlig stønadslengde på mottaktere i 
alderen 25 - 66 år

socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 3 3,1 - 4,5 4,6 - 
4,88 5,73

Kvalifiseringsprogrammet Antall deltakere socio rapport 10 11 12 - 3 5
Økonomisk rådgivning Antall nye § 17 vedtak i perioden socio rapport 3-10 11-15 16 11 14

Antall avslutta § 17 vedtak socio rapport 4-6 7-8 0-3 0 0
Antall § 17 vedtak gjeldsordnigssaker -- 
forberedende saker

socio rapport 1-3 4-5 6
0 0

Ambisjonsnivå/resultatmål

Produksjon/kvalitet

 
Tabellen over viser resultater for 1. tertial. 

Forpleiningen 
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 Gul Rødt

1.tertial 2018

K-FP.1. Redusere svinn for å kutte 
kostnader

K-FP.1.1. Antall 
middagsporsjoner 
som kastes ukentlig

Antall porsjoner 
som kastes blir telt 
på ulike avdelinger

5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner 2,5 porsjoner

K-FP.2. Brukere som har behov for 
spesialkost/ønskekost skal få det. 
Behovet skal imøtekommes raskest 
mulig. 

K-FP.2.1. Antall dager 
før brukeren får 
spesialkosten. Tiden 
regnes fra kjøkkenet 
får melding 

Telle antall dager 1 dag 2 dager 3 dager 1 dag

K-FP.3.  Hjemmeboende som har behov 
for middag levert på døren skal få 
tilbudet så fort som mulig. ( 
Matombringing skjer hver torsdag og 
må hensynstas.) 

K-FP.3.1. Antall dager 
fra vi får liste med 
bestilling til bruker 
mottar mat. 

Telle antall dager. 4 dager 6 dager 7 dager 2,5 dager

Ambisjonsnivå/resultatmål
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Fokuset vil ligge på bedret ernæring til brukerne, større variasjon som er tilpasset brukergruppen.  
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Helse barn og unge 
Har utarbeidet målekort. Rapportering vil skje 2g/ året (juni/ desember) pga tidskrevende arbeid 
knyttet til manuell telling. Fagprogrammet Hspro er ikke egnet til å registrere statistikk ifht ønskede 
målekort 

Enhet for FriskLiv og ReHabilitering 
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

1 tertial-18

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

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 %

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 %

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

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
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e

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er 
lagt til enhet, er god synlig og 
tilgjengelig. Veiledning og opplæring 
til koordinatorer  og brukere.
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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.
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Flateby barnehage 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 63% 75%  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

4,7 5,0  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5,3 5,5  
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n 
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sv
ar

t 
m
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g 

 
 5

 e
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r 6
 

   

M
ål

t 
kv

al
it

et
 

 

Antall SU- møter per år 

   

2 2  

 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i september 2018.  
 
Kirkebygden barnehage 

Fokusområder Overordnet 
mål 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 88% 90%  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5.3 5.4  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5.3 5.4  

    
    
    
    

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
   Br

uk
er

un
de

rs
øk

el
se

n 
be

sv
ar

t 
m

ed
 v

al
g 

 
 5

 e
lle

r 6
 

   
Antall SU- møter per år 2 2 1 
Antall foreldremøter per år 3 3 1 
Antall foreldresamtaler per barn 2 2 1 
Antall barnesamtaler per barn, per år 0 1 1 
Antall måltider med frukt og grønt per 
dag 

2 2 2 

    

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

        
Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)  
 

Kort:6.5% 
Lang:4.2% 

6% 
4% 

4.5% 
3.1% 

Andel ansatte med godkjent utdanning 
der det er krav om dette (oppgis i %) 
 

83% 100% 88% 

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1 1 1 
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d 
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g Forbruk nettoramme (angitt i %) 
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 1.terital 2018

Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Barnehagen har språkmiljø og sosial kompetanse som hovedsatsningsområde. Neste barnehageår vil 
fortsatt språkmiljø være satsingsområde i tillegg til realfag.   
Det har vært lave søkertall, og det fører til at barnehagen må justere småbarnsavdelingen fra 14 barn 
til 9 barn. I tillegg blir pedagognorm gjeldende fra 1. august som fører til høyere pedagogtetthet i 
barnehagen. Dette vil også sees på budsjettet.  

Ytre Enebakk barnehage 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 79 % 95 %  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5,2  5,5  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5,5 5,7  

    
    
    
    

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
   Br

uk
er

un
de

rs
øk

el
se

n 
be

sv
ar

t m
ed

 
va

lg
  

 5
 e

lle
r 6

 

   

Antall SU- møter per år 2 2  
Antall foreldremøter per år 3 3  
Antall foreldresamtaler per barn 2-4 2-4  
Antall barnesamtaler per barn, per år 1 2  
Antall måltider med frukt og grønt per 
dag 

2 2  

    

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

        

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)  
 

5,6 5,0  

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

87,5 100  

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1-2 1-2  
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Go
d 

øk
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g Forbruk nettoramme (angitt i %) 
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t 

  

   

 
Brukerundersøkelsen vil gjennomføres september 2018. 
 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Det vil komme kommentarer når brukerundersøkelsen er gjennomført ved senere tertial. 
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Målkart Mjær ungdomsskole 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Ambisjonsnivå resultatmål 
2018 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Optimalt Akseptabelt Negativt 

Resultat 
2018 

Mobbing på 
skolen (skala 1 -5, 
1 er best) 

1,4   X  

Andelen elever 
som føler seg 
mobbet (oppgis i 
%)  

8,5   X  

Trivsel (skala 1 -5, 
5 er best) 

4,2   X  

Felles regler (skala 
1 -5, 5 er best) 

3,9   X  

Positiv 
læringskultur 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

3,7   X  

Støtte fra lærerne 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

3,9   X  

Vurdering for 
læring (skala 1 -5, 
5 er best) 

3,3   X  

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  

Mestring (skala 1 -
5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

10
. t

rin
n 

4,0   X  

Andel elever på 
de to laveste nivå, 
nasjonale prøver i 
lesing 8. trinn 

22,9  X   

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver lesing 8. 
trinn 

34,4  X   

Andel elever på 
de to laveste nivå, 
nasjonale prøver i 
regning 8. trinn 

32,3   X  

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver regning 8. 
trinn 

27,4   X  

Andel elever på 
de to laveste nivå, 
nasjonale prøver i 
lesing 9. trinn 

6,3  X   

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver lesing 9. 
trinn 

60,3  X   

Andel elever på 
de to laveste nivå, 
nasjonale prøver i 
regning 9. trinn 

14,3  X   

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver regning 9. 
trinn 

60,3  X   

Kv
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 p
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M
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t m
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Snitt 
grunnskolepoeng 
alle elever N

as
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le

 p
rø

ve
r 8

. o
g 

9.
 tr

in
n 

Gr
un
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le
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g 

 

40,3   X  
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Snitt 
grunnskolepoeng 
gutter 

37,1   X  

Snitt 
grunnskolepoeng 
jenter 

43,9  X   

Nærvær/ Fravær? 
 

     

Andel timer 
gjennomført av 
lærere med 
godkjent 
kompetanse i det 
faget de 
underviser i 
(oppgis i %) 
 

98,2  X   

M
ed
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id
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e 
og

 o
rg

an
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M
ål

t k
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lit
et

 

Ko
m
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m
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be
id

er
e 

Deltakere på 
videreutdanning  GS

I 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
-o

ve
rs

ik
te

r  

2 X    

Ø
ko

no
m

i M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-s

ty
rin

g Forbruk 
nettoramme 
(angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 
101,4  X   

 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
 
Resultater elevundersøkelsen:  

 Målet er at ingen elever på Mjær skal bli mobbet, eller føle at de ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Skolen ønsker derfor å styrke teamlederrollen noe. Dette for at de i første linje skal 
fange opp og koordinere arbeidet inn mot skolens ledelse og ressursteam. Det ses på 
muligheten for å redusere leseplikten til teamledere med ytterligere 1 time.  

 
Resultater nasjonale prøver: 

 Skolen ønsker at elevene skal ligge på landsgjennomsnitt eller høyere i alle de grunnleggende 
ferdighetene som måles. Resultatene viser at skolen ligger under i regning, og ønsker å styrke 
de systemrettede tiltakene og øke tettheten av lærere i enkelte økter i løpet av uken.  
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 1.terital 2018

Stranden skole 
 

 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Måleparameterne under kvalitet/produksjon, som målkortet referer til kommer ikke før utover 
høsten. Ut over dette er det ingen store avvik. 

 
 

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 2018 

Resultatmål Målt med 

Re
su

lta
t 2

01
7.

 

O
pt

im
al

t 

Ak
se

pt
ab

el
t 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

01
8 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er 
best) 

     

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

* 0 1 4  

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best) 4,5 5 4,6 4,5  
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best) 4,4 5 4,8 4,4  
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

3,9 5 4,5 3,9  

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best) 4,5 5 4,7 4,5  
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4 5 4,5 4,4  

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

7.
 tr

in
n 

4,2 5 4,3 4,2  

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%) 

     

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

     

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

     

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

     

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

     

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

     

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

43,4 10 20 30  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

11,3 40 30 20  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

43,3 10 20 30  

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks
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n 

M
ål

t k
va
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et

 

Ø
kt

 læ
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ut
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Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. 
tr

in
n 

 

5,7 40 30 20  

Sykefravær 
 

5,3 1 5 6  

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

88 100 80 70  
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2 2 1 0  
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M
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Forbruk nettoramme (angitt i %) 
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99,9 100 +/-2 +/32  
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 1.terital 2018

Hauglia skole  
 

 
 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Aktivitet i henhold til plan. 

 
 

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 20.. 

Resultatmål Målt med 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

O
pt

im
al

t 

Ak
se

pt
ab

el
t 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er 
best) 

     

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

     

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)      
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)      
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

     

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)      
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

     

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

7.
 tr

in
n 

     

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%) 

13,33 10 15 20  

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

15 10 15 20  

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

8,33 5 10 15  

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

7,69 5 10 15  

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

15,8 10 20 25  

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

16,52 10 20 25  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

43,4 10 30 40  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

11,3 40 30 20  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

43,4 10 30 40  
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M
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et
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 læ
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Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. 
tr

in
n 

 

5,7 40 30 20  

Sykefravær 
 

5,3 0 6 9  

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

65,6 100 70 50  
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Forbruk nettoramme (angitt i %) 
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99,5 100 99 97  
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Kirkebygden skole 
Fokusom
råder 

Overord
net mål 

Resultat  Ambisjonsnivå resultatmål 
2018 

Resultatmål Mål
t 
me
d 

7. trinn 
høst 
2017 

6. trinn 
høst 
2017 

Optimalt Aksept
abelt 

Negativt 

Resulta
t 2018 

Mobbing på skolen (skala 1 
-5, 1 er best) 

      

Andelen elever som føler 
seg mobbet (oppgis i %)  

1,7 0,7   1,3 3  

Trivsel (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,5 4,5  4,4 4  

Felles regler (skala 1 -5, 5 
er best) 

4,2 4,3  4,3 4  

Positiv læringskultur (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,0 4,1  4,1 4  

Støtte fra lærerne (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,4 4.3  4,4 4  

Vurdering for læring (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,2 4,1  3,9 3.5  

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  

Mestring (skala 1 -5, 5 er 
best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

 
7.

 tr
in

n 

4,0 4,1  4,1 3,5  

Elever under kritisk grense 
lesing 1. trinn (%) 

28,70 15,3* 18.86*
** 

20  

Elever under kritisk grense 
regning 1. trinn (%) 

27,78 18,33** 23,98*
** 

20  

Elever under kritisk grense 
lesing 2. trinn (%) 

19.23 15,0 18,26*
** 

20  

Elever under kritisk grense 
regning 2. trinn (%) 

23,08 12,67** 22,15*
** 

20  

Elever under kritisk grense 
lesing 3. trinn (%) 

27.20 15,62 18,94*
** 

22  

Elever under kritisk grense 
regning 3. trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

22,86 16,53** 19,87*
** 

22  

Andel elever på laveste 
nivå, nasjonale prøver i 
lesing 5. trinn (%) 

18,8 20,2 23,8 31,58***
* 

 

Andel elever på høyeste 
nivå, nasjonale prøver 
lesing 5. trinn (%) 

6,3 27,5 23,2 10  

Andel elever på laveste 
nivå, nasjonale prøver i 
regning 5. trinn (%) 

25,0 22,0 23,0 42,11***
* 
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Andel elever på høyeste 
nivå, nasjonale prøver 
regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. t
rin

n 
 

25,0 26,6 25,6 20  

Fravær 
 

1,9 1,5 1,9 4  

Andel timer gjennomført 
av lærere med godkjent 
kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

71,4 
 

100 90 70  
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 GS

I, 
ko

m
pe

ta
ns

e-
ka

rt
le

gg
in

g 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
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Ø
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M
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(angitt i %) 
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104 
 

 
100 

 
100/10
1 

 
103 

 

 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Antall elever under kritisk grense på småtrinn er ikke akseptabel. En nøye gjennomgang på hvordan 
heve resultatene gjøres.  
Lesing på nasjonale prøver i 5. trinn må også heves 
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Målkort Ytre Enebakk skole 
 

Fokusområder Over
ordn. 
mål 

Ambisjonsnivå resultatmål 
2018 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Optimalt Akseptabelt Negativt 

Resultat 
2018 

Mobbing på skolen (skala 1 -
5, 1 er best) 

4,7 0 0 1  

Andelen elever som føler seg 
mobbet (oppgis i %)  

7,4 0  0 1  

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best) 4,4 5 4,3 4,0  
Felles regler (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,2 5 4,5 4,0  

Positiv læringskultur (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,3 5 4,4 4,0  

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 
5 er best) 

4,4 5 4,6 4,2  

Vurdering for læring (skala 1 
-5, 5 er best) 

4 5 4,3 3,8  
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Mestring (skala 1 -5, 5 er 
best) El
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7.
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4,2 5 4,2 4,0  

Elever under kritisk grense 
lesing 1. trinn (%) 

30 0 15 20  

Elever under kritisk grense 
regning 1. trinn (%) 

19 0 10 15  

Elever under kritisk grense 
lesing 2. trinn (%) 

19 0 10 15  

Elever under kritisk grense 
regning 2. trinn (%) 

13 0 10 15  

Elever under kritisk grense 
lesing 3. trinn (%) 

19 0 10 15  

Elever under kritisk grense 
regning 3. trinn (%) Ka

rt
le

gg
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gs
pr
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er

 1
.-3
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13 0 10 15  

Andel elever på laveste nivå, 
nasjonale prøver i lesing 5. 
trinn (%) 

34 0 30 34  

Andel elever på høyeste 
nivå, nasjonale prøver lesing 
5. trinn (%) 

21 0 25 15  

Andel elever på laveste nivå, 
nasjonale prøver i regning 5. 
trinn (%) 

39 0 30 39  
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Andel elever på høyeste 
nivå, nasjonale prøver 
regning 5. trinn (%) N
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13 0 25 10  

Fravær 
 

12 0 7 9  

Andel timer gjennomført av 
lærere med godkjent 
kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

96,4 100 96,4 90  
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Forbruk nettoramme (angitt i 
%) 

Vi
sm
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99,375 100 +/- 5 Over 5  

 
Fokusområde Kvalitet/produksjon 
Kommenter status.  
Der resultatene avviker fra fastsatt mål, skriv om utfordringer og tiltak som settes inn for å nå 
målene. 
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 1.terital 2018

Målekort for NAB og EKT:  

Produksjon / Kvalitet

Resultat
Mål Måleindikator Rødt Oransj Grønt

Byggesak
Øke andel behandlede dispensasjonssaker ift. mottatte saker Antall behandlede dispensasjonssaker ift. antall mottatte saker > 5% flere > 10% flere

God kvalitet på saksbehandlingen
Andel omgjøring av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og disp.saker < 75 % <90 % Årlig

God kvalitet på saksbehandlingen Andel tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og 
disp.saker < 75 % <90 % Årlig

Raskere saksbehandlingstid enn den lovpålagte, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-2 Andel saker behandlet innen fastsatt  saksbehandlingstid >80% >90 % 75 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-1 Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 98 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, byggesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker Overholdt max. saksbehandlingstid, vesentlige dispensasjonssaker >90 % >95 % 96 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %
Utføre flere enkle tilsyn Antall tilsyn utført av byggesaksbehandlerne >25 >50 Årlig
Følge opp vesentlige ulovligheter Ant. varslete pålegg eller utsendte brev med forespørsler om vesentlig ulovlighet >80% >90% Årlig

Ant. gitte pålegg i % av ant. tiltak som er konstatert ulovlige i løpet av to mnd. >50 >75% Årlig

Delesak
Holde fastsatt saksbehandlingstid, delesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %

God kvalitet på saksbehandlingen Andel omgjøring / tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i  dele- 
og disp.saker <75 % <90 % Årlig

Oppmåling

Holde fastsatt saksbehandlingstid
Andel oppmålingssaker som er behandlet innenfor lovpålagte eller internt bestemte 
frister >90 % >95 % 100 %

Seksjonering
Holde fastsatt saksbehandlingstid Andel seksjoneringssaker som er behandlet innenfor lovpålagte frister >90 % >95 % 100 %

Landbruk
Opprettholde matproduksjon % av totalt tilgjengelig, fulldyrket jordbruksareal som blir dyrket >85% >90% Årlig
Tilfredsstille forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid (MÅLESYSTEM FØRST) Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar < 80% 80 - 90 % > 90%

Skogbruk
Tilfredsstille Markaforskriftens krav til saksbehandlingstid Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar < 80% 80 - 90 % > 90% Årlig

Kommuneskogen
God forvaltning av kommuneskogen (Skogens naturlige produktivitet, variasjon og mangfold skal 
bevares og utvikles. Det skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av 
skogressursene hvor hensynet til naturmiljø og andre brukerinteresser skal sidestilles med 
bedriftsøkonomiske hensyn.) Antall kubikk hogst +/- 50% +/- 30 % Årlig 

Opptrettholde mål for hogst Antall kubikk flatehogst Hvert 4. år
Opptrettholde mål for hogst Antall kubikk lukkede hogster/gjennomhogster Hvert 4. år

Opptrettholde mål for ungskogpleie Antall dekar ungskogpleie Min. 50 daa Min. 70 daa Årlig 

Forurensning
Minimere tilfeldig forurensning Oppfølgingstid på innkomne saker/tips til det tas tak i saken (befaring) 80 % 90 % Årlig

Natur, geodata og byggesak (NAB) Intervall

Målstyring NAB 1. tertial 2018

 
 
Kommentar til målekort for NAB: I hovedsak nås målene som er satt, men det er noen avvik på 
saksbehandlingstid. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner for å unngå at enkelte søknader 
behandles utover lovpålagt tid. 
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8 Prosjekter 
 
Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 

2018 
Rest tom 

1.tertial 2018 
Forventet 

rest pr 
31.12.18 

Kommentar/tiltak 

111201 1125 - Lydutstyr i herredsstyresalen 137 003 200 000 -62 997 0 Prosjektet har forsinkelser i fremdriften. Det gjenstår 63' av midlene 

111301 1125 - Ny programvare 862 353 904 600 -42 247 0 Utvidelser av moduler i bl.a. Visma Enterprise og ny hjemmeside. 

111402 1125 - Utskriftsløsning sikker print 146 121 230 000 -83 879 0 Det gjenstår noe supplering 

111801 1125 - Mobil telefoni 680 228 750 000 -69 772 0 I løpet av første tertial har alle fasttelefoner og sentralbordet blitt byttet ut 
med mobile enheter.  

1701 1120-Utleieboliger 42 370 446 58 897 822 -16 527 376 0 Det er kjøpt 2 boliger så langt i 2018, en 2-roms leilighet i Nygårdsveien 34 
på Flateby og en 4-roms leilighet i Bråtengrenda 4. 

1702 1123-Oppgradering arkivet 151 688 500 013 -348 326 0 Prosjektet knytter seg til digitalisering av kommunens sentralarkiv. Midlene 
har i all hovedsak vært knyttet til istandsetting og oppgradering av lokaler 
for bortsetting av papirarkiver (hyller, reoler og sikring). Fremtidige midler 
knyttes til oppgradering av ePhorte, eventuell overgang fra ePhorte til 
Elements, og eventuell etablering av elektronisk depot. Samt eventuelt 
behov for ekstra rom til papirarkiv, dvs investering til kompaktreoler. 

1801 1120-Utbygging BY 20/21 Ytre Enebakk 1 213 879 950 000 263 879 0 Saksfremlegg med anmodning om tilbakemelding fra formannskapet om 
hvilken retning administrasjonen skal ha som utgangspunkt under 
forhandlingene med grunneier Pederstad behandlet 07.05.18. 
 
Rådmannen har fått fullmakt til å fremforhandle en grunneieravtale, samt 
er anmodet om å igangsette arbeider med omregulering og grunnerverv. 
Sak om tilleggsbevilgning vil bli fremmet. 

2102 2220 - Forsterket skoletilbud nærskoler 499 662 2 000 000 -1 500 338 -500 000 Kun budsjett. Posten benyttes til inndekking av ombygginger og 
oppgraderinger på byggene ift tilpassinger for spesielle behov for elever i 
skole og barnehage. Her vil det bli belastet kostnader knyttet til ombygging 
av datarom Enebakk U i 2018. Omfang og kostnader er vi ikke ferdige med 
å kartlegge pr. nå. 

211204 2130 - Flytting av hjulmakerverksted 202 281 1 104 000 -901 719 -700 000 På grunn av begrenset kapasitet har dette prosjektet ikke vært prioritert. 
 
Forbruk knytter seg til tidligere planlegging og prosjektering. 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

211602 2130 - Nærmiljøtiltak (kun budsjett) 39 540 1 263 000 -1 223 460 0  Status: 
Det arbeides fra teknisk med 2 prosjekter, hinderløype ved Kirkebygden 
skole og skatepark ved Enebakkhallen. 
 
Fremdrift: 
Det forventes at prosjektene blir ferdige i løpet av sommeren/tidlig høst. 
 
Økonomi: 
Dette er prosjekter det skal søkes spillemidler for slik at et eventuelt 
merforbruk vil være knyttet til forskuttering av spillemidler om gå hentes 
fra spillemiddelfondet. 

211701 2161 - Inventar og utstyr til Kultursalen 433 973 1 100 000 -666 028 0 Status: 
En del innkjøp er allerede gjort og ferdig installert. Bestillinger for levering 
senere i sommer er gjort. 
 
Fremdrift: 
Det forventes at prosjektene blir ferdige i løpet av høsten 
 
Økonomi: 
Det forventes balanse i regnskapet. 

211702 2110 - Meråpent bibliotek 0 650 000 -650 000 0 Status: 
En del innkjøp er allerede gjort og ferdig installert. Bestillinger for levering 
senere i sommer er gjort. 
Fremdrift: 
Det forventes at prosjektene blir ferdige i løpet av høsten 
Økonomi: 
Det forventes balanse i regnskapet. 

221404 2240 - Utebod Flateby og Kirkebygda bhg. 0 150 000 -150 000 0 Ikke påbegynt. Planlagt utført 2018. 

221601 2220 - Follo barne- og ungdomsskole 7 075 190 6 967 125 108 065 0 Status: 
Byggingen av Follo barn- og ungdomsskole er helt i sluttfasen. Bygget er 
ferdig, det som står igjen er noe innvendig tilpassing og innflytting 
Fremdrift: 
Prosjektet styres ikke av Enebakk slik at det er vanskelig å si noe om 
eventuelle avvik, men det er ikke meldt om forsinkelser slik at det 
forventes at prosjektets fremdrift er i henhold til plan. 
Økonomi: 
Siden kommunen har fått mva-utgiften fremstår regnskapet med et 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

merforbruk. Det vil skrives en sak om tilleggsbevilgning i forbindelse med 
sluttregnskapet for å håndtere merforbruket. 

225 2221 - Ny skole Ytre Enebakk 248 842 962 356 232 063 -107 389 101 -25 000 000 Økonomi: forventes gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer. 
Fremdrift: Forventes klar til skolestart 2018. Framdriften ligger noen få 
uker etter plan, men det planlegges fortsatt at skolen er klar til bruk ved 
skolestart. 
Kvalitet: Det er avdekket noe fuktproblematikk med i takkonstruksjonen. 
Det arbeides med tiltak for å utbedre dette innen skolestart. 

2901 2232-EU Rehab idrettsbygg 58 676 823 58 687 650 -10 827 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.  

300301 Nytt legesenter 104 500 304 500 -200 000 0 Det er foreløpig ikke behov for nytt lokale.  

301102 3010 - Familiens Hus - ombygging 17 817 496 18 999 958 -1 182 462 0 Gjenstående arbeider vi bli foretatt i løpet av høsten 2018.  

301104 3041-Forprosjekt boliger rus/psykiatri 233 920 1 000 000 -766 080 0 Arbeidet er igangsatt. Legges fram politisksak høsten 2018. 

301401 3000 - Arkivløsning for sikker sone 53 359 450 000 -396 641 0 Ingen aktivitet på prosjektet. 
301404 3000 - Velferdsteknologi 194 382 900 250 -705 868 0 Må ses i sammenheng med – og i etterkant av – arbeidet og prosjektet 

som går på Digitale trygghetsalarmer. 
 
Man vil med dette prosjektet se på mulighetene for 
responssenterløsninger, elektroniske dørlåser, innfasing av 
velferdsteknologiske applikasjoner som f.eks sensorer, kamereovervåkning, 
to-veis talekommunikasjon, geo fence løsninger. Digitale trygghetsalarmer 
er «grunn-pillaren» som må på plass først før applikasjonene kan fases inn. 
Vil gjøres i første omgang gjennom en del pilot-testinger på begrensede 
brukergrupper. 

301504 3063 - Sprinkling av Ignagard 911 234 3 150 000 -2 238 767 0 Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet er innlevert og godkjent. 
Byggetillatelse fra kommunen er også i prosess men svar foreligger ikke 
ennå.  
Planlagt oppstart for montering av sprinkleranlegget er den 28.mai 2018. 
Entreprenør planlegger med ferdigstillelse til primo august 2018. 

301505 3063 - Nytt medisinteknisk utstyr 102 120 180 000 -77 880 0 Det vil fortsatt være behov for innkjøp av medisinteknisk utstyr, slik at 
dette prosjektet må stå. 
 
Blant annet nytt CRP-utstyr, nye elektroniske blodtrykksapparat, flere 
oksygenkonsentratorer. 

301601 3001 - Hjertestartere 411 207 500 000 -88 794 0 Prosjektet er nært ferdigstilt. Det er forventet innkjøp av noen få 
hjertestartere til. Samt et kurs i bruk for ansatte i rådhuset. Dette sluttføres 
sommeren 2018. 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

301701 3062 - 6 rulleringsplasser Kopås 1 227 056 1 567 662 -340 606 0 Prosjektet er ferdigstilt fra Driftsenhetens side.  
 
Det vil fortsatt være behov for innkjøp på Roligheta, slik at disse midlene 
må stå ut året. 

301703 3001 - Digitale trygghetsalarmer 0 800 000 -800 000 0 Kontrakt med ny leverandør for digitale systemer ble gjort i mai. 
Implementering av digitale alarmer vil skje fra høsten 2018. Denne 
bevilgningen må ses i sammenheng med bevilgningen på 
«velferdsteknologi». Bevilgningen videreføres 

301801 3061 - Utvidelse Visma ressursstyring 0 360 000 -360 000 0 Innkjøp er foretatt og utvidelse er installert. Det som gjenstår er opplæring. 
301802 3080 - Ny kombidamper Ignagard kantine 0 130 000 -130 000 0 Ovner er bestilt, prosjektet ferdigstilles i mai/juni. 

4001 4200-Reguleringsplan Gran N5 1 182 210 1 400 022 -217 812 0 Planforslaget har vært oppe til ny 2. gangs behandling og er ute på 
offentlig ettersyn frem til 31.mai. 

401401 4000 - Digitalisering av arkiver TES 400 000 1 800 000 -1 400 000 0 Det er nå scannet anslagsvis 40 % av arkivene. Arbeidet startet med gnr 1 
på Flateby og har nå kommet til gnr 46. Etter flere perioder med redusert 
bemanning er bemanningen på prosjektet økt fom april 2018. Utgiftene på 
prosjektet føres først når regnskapet gjøres opp ved årsslutt. 

401502 4000 - Sentralt grøntområde - Flateby 
sentrum 

212 281 200 000 12 281 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. Merkostnad dekkes inn fra 
overskuddsmidler på prosjekt 401605.  

401601 4000 - Reg.plan lekeplass Ødegårdslia 29 555 400 000 -370 445 0 Ingen aktivitet i perioden pga fødselspermisjon.  

401602 4000 - Helhetlig plan Tangenelva 337 898 500 000 -162 102 0 På grunn av fødselspermisjon og sykemelding har det ikke vært aktivitet på 
prosjektet. Prosjektet forventes starte opp igjen august 2018. 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

401603 4000 - Sentrumsplan Kirkebygda 691 281 1 200 000 -508 719 0 Status: 
Styringsgruppa og TEK har behandlet en sak om innholdet i denne planen 
og arbeidet er godt i gang. Grunnundersøkelser er gjennomført og viste 
fare for kvikkleireskred mot Igna og Pikengbekken. Ytterligere 
undersøkelser og eventuelle forslag til stabilisering er derfor under 
utarbeidelse av konsulent. Øvrige berørte grunneiere er orientert om 
situasjonen. 
 
Det er utarbeidet en rapport om kontorsituasjonen for 
kommuneadministrasjonen i Kirkebygda. Arbeidet er nå dreid over mot hva 
som bygningsmessig er mulig og lønnsomt, også sett opp mot andre 
kommunale behov for sykehjemsplasser mm. Tidlig medvirkning ble 
gjennomført ved at befolkningens synspunkter ble innhentet på 
bygdedagene i kommunen. 
 
Framdrift: 
Resultatene av de supplerende grunnundersøkelsene vil avgjøre om det er 
behov for sikringstiltak eller om området kan friskmeldes når det gjelder 
områdestabilitet.  
 
Vurdering av hvorvidt administrasjonsfløyen på Ignagard bør bygges om til 
sykehjem vil bli lagt frem som en sak i løpet av året. Det arbeides også med 
en sak om å flytte deler av kommunens egne modulbygg fra YES til 
rådhuset, og benytte disse som kontorer. 
 
Økonomi: Gjenværende arbeid forventes å bruke opp resterende midler. 

401604 4000 - Endring i reguleringsplan for Sletta 0 200 000 -200 000 0 Prosjektet er ikke igangsatt. 

401605 4000 - Sluttarbeid reg.plan Flateby Sentrum 1 177 345 1 250 000 -72 655 0 Planen er i ferd med å bli ferdigstilt.  

401606 4000 - Bygging av G/S-vei i Gran N2 72 698 1 000 000 -927 302 0 Avtale er inngått med grunneiere i området om ferdigstillelse av gang- og 
sykkelvei frem til krysset ved Gneisveien. 
 
Det har vært utfordringer med Sweco som har feilprosjektert, men siste 
beskjed 7. mai er at feilen skal være rettet og at ferdigstillelse kan starte. 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

401702 4000 - Ballbinge Hauglia 39 832 597 000 -557 168 0 Status: Byggesøknadsprosessen er i gang og forventet oppstart av anlegg 
er i begynnelsen av juni. Maskinentreprenør er kontaktet for start av 
grunnarbeider i mai/juni. Ballbingen er ferdig for levering i mai/juni. FAU 
stiller med 10 dugnadsarbeidere. 
 
Fremdriftsplan: Opprinnelig forslag til plassering av ballbingen var ikke 
mulig grunnet eksisterende hovedvann- og avløpsledninger. På grunn av ny 
plassering må tiltaket ut på ny nabovarsling. Nabovarsel ble sendt ut 7. 
mai. 

401703 4000 - Leie før eie 224 600 100 000 124 600 0 Status: Ny sak skal behandles i KST 18. juni 2018.  
 
Økonomi Prosjektet har et merforbruk slik som ved årsskifte. Hvis 
prosjektet får kommet i gang, og dermed får bevilgningen som er tenkt for 
gjennomføring, vil dette dekke merforbruket.  

401801 4000 - Reg.plan Nesset/Ekebergveien 380 794 800 000 -419 206 0 Status: 
Arbeidet med reguleringsplanen er godt i gang. Det er gjennomført 
naturtypekartlegging, flomvurdering og geoteknisk vurdering. Grunnet 
funn av kvikkleire i nærområdet er det også bestilt fysiske 
grunnundersøkelser.  
 
Framdrift: 
Behovet for områdestabilitetsvurdering vil være avhengig av resultatene 
fra grunnundersøkelsene. Dette arbeidet ligger fortsatt hos konsulent og 
NGI. Resterende arbeid ligger internt hos kommunen.  
 
Økonomiske forhold: Gjenværende arbeid forventes å bruke opp 
resterende midler. 
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 1.terital 2018

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 2018 BEV tom. 
2018

Rest tom 
1.tertial 2018

Forventet 
rest pr 

31.12.18

Kommentar/tiltak

401802 4000 - Reguleringsplan Støttumåsen 0 1 273 090 -1 273 090 -800 000 Status: 
Selve reguleringsplanarbeidet er ikke formelt igangsatt. Grunnet 
hugstavtale med forrige grunneier, så er det bestilt arkeologisk registrering 
og naturtypekartlegging. 
 Mulige traséer for adkomstvei inn til området er vurdert.  
 
Framdrift: 
De bestilte registreringene skal gjennomføres våren/sommeren 2018. Når 
det gjelder resterende arbeid med reguleringsplanen, så vil det bli lagt 
fram en sak til politisk behandling om prioritering av kommunens egne 
arealplaner. 
 
Økonomiske forhold: De bestilte registreringene er anslått å koste ca. 150 
000 kroner. Til dette kommer oppfølging internt i kommunen. 
Gjenværende midler i 2018 vil være avhengig av når planarbeidet formelt 
settes i gang og hvem som skal utføre dette. 

411303 4110 - Fornying ledningsnett 27 037 623 36 378 084 -9 340 461 0 Tiltak planlagt. Oppstart juni. 

411307 4110 - Off. avløpsnett Østbyveien 10 862 252 6 200 000 4 662 252 0 Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk. Sluttregnskap ikke avklart grunnet 
uenighet med Flateby vannverk.  

411308 4110 - Utvidelse Flateby renseanlegg 3 388 236 28 870 299 -25 482 063 -25 300 000 Prosjektet er ikke videreført fordi renseanlegget foreløpig har tilstrekkelig 
kapasitet. 

411506 4110 - Nye avløpsanlegg for å ivareta 
utbygging 

2 053 978 2 507 625 -453 647 0 Vurderes løpende. 

411704 4110 - Overvann Renna fornying (fra 
411303) 

850 702 850 702 0 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. 

411705 4100 - Pettersrudveien (HP vei) 309 536 309 536 0 0 Grøftearbeider gjenopptas i Mai 2018. Oppgradering med dypstabilisering 
er redegjort for i HP-vei. 

411706 4110 - Kjølstadveien (HP vei) 108 101 108 101 0 0 Grøfting og dypstabilisering blir gjort med midler fra HP-vei. Arbeidene 
avsluttes i mai 2018. 

421101 4200-Reguleringsplan Haukås 983 443 8 883 443 -7 900 000 0 Reguleringsplanen er ferdigstilt. Gjenstående beløp gjelder utbygging av 
infrastruktur på Haukås og en mindre endring av reguleringsplanen. Det 
legges nå opp til at utbygging av infrastruktur vil bli ivaretatt av 
utbyggerne; noe som også gir en lavere forventet inntekt på arealet. 

421201 4200 - Grunnlagskart Ortofoto Follo 440 384 768 000 -327 616 0 Oppgjøret for tidligere gjennomførte skråfotografering kom først i 2018. I 
2018 gjennomføres ny kartlegging for deler av kommunen. 
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421302 4523 - Salg av Kjensli boligområde 151 152 0 151 152 0 Den inngåtte salgsavtalen er under gjennomføring.  
 
Kjøper anmodes nå om innbetaling av restkjøpesummen. 
 Kostnadene som har påløpt i forbindelse med salgsarbeidet vil bli trukket 
fra salgssummen.  
 
Utbyggingen er i gang. 

421601 4523 - Salg av Gran N6 3 708 0 3 708 0 Einar Braathen har utløst opsjonen på kjøp av området. 
 
Området er ferdig regulert, og arbeidet med å utarbeide en kjøpekontrakt 
og utbyggingsavtale er i gang men er blitt noe forsinket av 
kapasitetshensyn og arbeid med andre oppgaver. Kostnadene som har 
påløpt i forbindelse med salgsarbeidet vil bli trukket fra salgssummen.  

421701 4200 - Kartforbedring 0 400 000 -400 000 0 Etter at midlertidig ansatt sluttet, før avtalen gikk ut, ble videre 
kartforbedring satt på vent. Det er flere kartforbedringsjobber som står på 
vent. Den jobben som først blir aktuell er kartforbedring ibm utarbeidelse 
av nytt turkart. Førsteutkast til turkart blir klart tidlig høst 2018. 
Kvalitetssikring av førsteutkastet startes nokså umiddelbart etter at det 
foreligger. 

421801 4200 - Ny kartwebløsning Follo 0 150 000 -150 000 0 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. 

441203 4411 - Parkeringsplass Haukås 2 711 801 310 -798 599 -700 000 Entreprenør som bygger vei til Haukås skal også bygge P-plassene. Dette 
forventes gjort innen sommer 2018. 

441302 4411 - Haugdammen 807 417 7 200 000 -6 392 583 -5 500 000 På grunn av manglende kapasitet for prosjektledelse er prosjektet satt på 
vent. Forventet oppstart med anbudskonkurranse for prosjektering er 
høsten 2018. 

441601 4410 - Digitalisering landbruksarkiv 0 250 000 -250 000 -200 000 Digitalisering av landbruksarkivet er foreløpig satt på vent i påvente av 
ansettelse etter rådgiver som slutter i juli. Arbeidet startes opp når det er 
full bemanning på landbruk og opplæringsperioden er over. 

441701 4411 - Toaletter badeplasser 0 700 000 -700 000 0 Er bestilt for levering i mai/juni. 
451301 4520 - EPC - Energibesparende tiltak - 

kommunale anlegg 
49 031 693 49 288 113 -256 420 0 Prosjektets fase 1 og 2 er ferdigstilt. Gjenstår 1 årsbefaringer. Her er også 

noen juridiske avklaringer som må sluttføres før prosjektet kan avsluttes. 
451408 4523 - Ekebergveien 48 19 313 0 19 313 0 Prosjektet slås sammen med 401801 4000 - Reg.plan Nesset/Ekebergveien 
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451409 4523 - Oterveien 5 9 813 0 9 813 0 Oterveien 5 er en stor tomt, med relativt lav bygningsmessig utnyttelse. 
 
Planen er å regulere om tomten for etablering av flere boenheter, men 
dette er satt litt på vent for at HOS skal få avklart hvilke typer tilrettelagte 
boliger de ønsker og hvor. 
 
Bygningsmassens konstruksjon er vurdert og funnet sterk nok til å kunne 
bære en etasje til. 

451410 4523 - Næringstomt NY2 Enebakk 287 593 0 287 593 0 Området er ferdig regulert til næringsareale. 
 
Utfordringen ligger i kostnaden til å opparbeide området da det er mye 
fjell som må tas ut for å kunne planere området. 
 
Prosessen med å søke byggetillatelse for opparbeidelse av anleggsvei og 
permanent vei etter reguleringsplanen er startet. Naboer er varslet. 

451502 4520 - Familiens Hus påkostning 54 542 1 000 000 -945 458 0 Her pågår fortsatt arbeid. Prosjektleder arbeider med saken. 

451504 4510 - Asfaltering P-arealer 3 387 296 4 401 799 -1 014 503 0 Avrettingsarbeid utført på P-areal ytre enebakk i april 18, ellers ingen 
aktivitet. 

451603 4520 - Radonmåling utleieleiligheter 0 150 000 -150 000 0 Gjennomføres høsten/vinteren 2018 

451605 4520 - Beredskapstiltak 710 468 1 250 000 -539 532 0 Arbeid pågår. Det vil i 2018 bli belastet investeringer knyttet til nødstrøm 
på våre evakueringssenter samt digitalt utstyr til beredsskapssentral. 

451606 4520 - Etablere ny boenhet Kopås 
forprosjekt 

0 100 000 -100 000 0 Prosjektleder vil arbeide med dette forprosjektet ved liten aktivitet på 
andre pågående prosjekter.  

451609 4520 - Solskjerming 333 948 333 948 0 0 Prosjektet kan avsluttes. 

451614 4520 - Nytt tak midtbygget gml. Kirkebygden 
skole 

768 282 537 798 230 484 0 Arbeid fortsetter sommeren 2018. Det arbeides med tiltak for å håndtere 
merforbruket 

451702 4520 - Oppgradering elektrisk anlegg 
Kirkebygden bhg. 

0 150 000 -150 000 0 Ikke påbegynt. Vil bli utført sommeren 2018 

451703 4520 - Skolekjøkken EUS 1 042 813 1 042 813 0 0 Utført, kan avsluttes. 

451704 4510 - Oppgradering veilysanlegg 3 211 445 3 200 000 11 445 0 Prosjektet er avsluttet i januar 2018. 
451705 4520 - Rehabilitering Doktorbolig 

(Solgården) 
812 910 400 000 412 910 0 Arbeid pågår. Sees i sammenheng med arbeid som er planlagt utført i 

2018. Det arbeides med tiltak for å håndtere merforbruket. 
451706 4520 - Nytt ventilasjonsanlegg 788 704 753 117 35 587 0 Arbeid pågår. Gjenstår godkjenning byggesak. Det arbeides med tiltak for å 

håndtere merforbruket. 
451707 4510 - Stubbveien 253 882 700 000 -446 118 0 Arbeid på grøfter og overvann gjenstår, forventes sluttført i juni-juli2018. 

Forventes ferdigstilt innenfor bevilget ramme. 
451708 4520 - Støtmatter lekeapparater bhg. 0 200 000 -200 000 0 Planlagt utført 2018 
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451710 4523 - Rehabilitering bad og kjøkken 
utleieboliger 

1 195 159 1 625 000 -429 841 0 Arbeid ferdigstilles 2018. 

451711 4520 - Julebelysning -111 200 000 -200 111 0 Arbeid sluttføres høsten 2018. 

451712 4523 - Forprosj. utb. omsorgsboliger og 
sykehjem 

0 1 500 000 -1 500 000 0 HOS gjennomfører en tverrfaglig gjennomgang for å vurdere kommunens 
behov. Det har i den forbindelse vært gjennomført befaringer i andre 
kommuner for å dra veksel på deres erfaringer.  
 
Notat fra HOS til TES ferdigstilles mai 2018 for overføring av 
prosjektledelsen til TES. 

451713 4523 - Forprosjekt Haukås utbygging 120 581 300 000 -179 419 0 Rådmannen har fått fullmakt til å fremforhandle avtale om salg av seks 
eiendommer for kr. 10.000,- mot at kjøper forplikter seg til å opparbeide 
infrastruktur uten å kreve refusjon fra kommunen som grunneier. 
 
Det er sendt ut brev om mulig refusjon fra tre grunneiere i området, med 
invitasjon til et møte for å ved en minnelig avtale løse spørsmålet om 
refusjon samt grunnerverv. 

451714 4520 - Kartlegging drensanslegg bygg 0 150 000 -150 000 0 Ikke påbegynt. Oppstart sommeren 2018 

451718 4520 - Rehabillitering bibliotek (fra 455) 859 338 859 338 0 0 Kjøpet er gjennomført, og tomt er fradelt og overført til kommunen. 
 
Overforbruket skyldes dokumentavgift og gebyr til fradeling. 
 
Kan avsluttes. 

451719 4523 - Kjøp av BK 17 Støttumåsen 4 726 910 4 726 910 0 0 Prosjektet kan avsluttes. 
 
Nytt og eget prosjekt om regulering. 

451720 4523 - Ombygging Tangenveien 63 (fra 
1701) 

181 827 153 979 27 848 0 Arbeidene ventes sluttført 2018. Merforbruk dekkes inn gjennom 
overføring fra prosjekt 1701 - utleieboliger.  

451801 4510 - Ny driftsbil 201 000 400 000 -199 000 0 Investering utføres 2018 

451802 4523 - Bekketunet (fra 1701) 13 950 0 13 950 0 Kommunen har kjøpt eiendommen Småttaveien 15 for å få etablert boliger 
med livsløpsstandard for personer med bevegelses utfordringer. Tomten 
ble valgt da den er en av få i Enebakk som ikke har bakke opp eller ned til 
butikk/sentrum. 
 
Det er avtalt med to naboer å erverve grunn, samt at det er igangsatt 
regulering.  
 
Det er ønskelig å få bygget inntil 40 leiligheter med trinnfri adkomst, 
parkeringskjeller, felles stue samt besøksleilighet.  
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Det er grunn til å anta byggestart tre til seks måneder etter ferdig 
regulering. 
 
Kommunen skal ikke bygge selv og jobber med å finne en kjøper eller 
samarbeidspartner. 

451803 4523 - Nytt låssystem utleieboliger 0 200 000 -200 000 0 Vi innhenter nå priser på ulike nøkkelsystemer for å vurdering av kostnad 
og hvilke praktiske og sikkerhetsmessige kvaliteter de ulike systemene har 
mot våre boliger og bruken av disse. Det forventes å ta en beslutning i 
2018. 

451804 4523 - Omregulering av Kopås 0 1 000 000 -1 000 000 -800 000 Det er bevilget penger til regulering av området rundt Kopås til små 
boliger. 
 
Prosjektet er ennå ikke igangsatt av kapasitetshensyn. Sak om tidspunkt for 
igangsetting vil bli fremmet i 2018.  

451806 4523 - Rustadtun reguleringsarbeid 0 1 500 000 -1 500 000 -800 000 Arbeidet med regulering er av kapasitetshensyn ikke igangsatt ennå. 
 Sak om tidspunkt for igangsetting vil bli fremmet i 2018.  

451820 4520 - Gamle herredshus branntilpasning 0 700 000 -700 000 0 Oppstart juni 2018 

451821 4520 - Solgården branntilpasning 11 025 600 000 -588 975 0 Oppstart juni 2018 

451822 4520 - Oppgradering formannskapssalen 0 200 000 -200 000 0 Prosjekt startet 8. mai 2018. Ferdigstilles juni 2018.  

451830 4521 - Renholdsmaskiner YES 0 295 000 -295 000 0 Utstyret kjøpes inn til skolestart. 

451840 4510 - Reasfaltering veier 54 501 870 000 -815 499 0 Arbeid er påbegynt i April 2018, forventes utført inne sesongen 2018 
 
Det må tas forbehold om at priser steget siden søknad om ble levert og tas 
derfor forbehold om deler av prosjekt må utsettes. 

455 4520- Utbedringer og oppgraderinger - kun 
budsjett 

3 940 175 3 983 872 -43 697 0 Kun samlepost budsjett. 

4901 4523- Reguleringsplan Gran NY2 2 468 095 2 416 870 51 225 0 Prosjektet kan avsluttes. 

502 4520- Brannsikkerhet 14 558 219 14 443 924 114 295 0 Dette er en samlepost budsjett for oppgraderinger ift brannsikkerhet på 
byggene. Merforbruket vil inndekkes over mindreforbruk på øvrige 
brannsikkerhetstiltak dekket over investering. 
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6300 3001- Nye boliger PU, prosjektering 3 809 813 58 310 395 -54 500 582 0 Framdrift:  
Det er anskaffet en komplett prosjekteringsgruppe. Det ble inngått avtale 
med Multiconsult AS den 08.01.2018. Multiconsult AS samarbeider med 
LINK Arkitektur AS som forpliktet part. Rådgivergruppen skal utarbeide 
konkurransegrunnlag for utførelse og følge opp prosjektet gjennom 
utførelsesfasen. Avtalen med prosjekteringsgruppen er basert på NS8402 
etter medgått tid. Det er avtalt et honorarbudsjett. Det er planlagt å legge 
ut konkurranse for utførelse som en generalentreprise mai/juni 2018. 
 
Økonomiske forhold:  
I henhold til kostnadskalkyle utarbeidet av de prosjekterende er 
prosjektkostnadene i tråd med bevilget budsjettramme. Det er derfor 
ingen grunn til på det nåværende tidspunkt å gjøre tiltak for å justere 
enten prosjektomfanget eller budsjettrammen. Etter anbudskonkurranse 
og valg av entreprenør må økonomien i prosjektet avstemmes på nytt. Det 
ble søkt om tilskudd fra Husbanken i april 2018. 
 
Endringer i prosjektet: 
Det er avdekket svanke på overvann og spillvannsledning etter video 
kontroll. Ledningene må byttes. Det prosjekteres nye ledninger. Arbeidet 
medtas som opsjon i anskaffelse av entreprenør. 

6403 4411- Delplan Friluftsliv,nærmiljø, idrett 380 403 1 798 709 -1 418 306 -1 000 000 HC-rampe Vikstranda er snart ferdig. Kostnader til toaletter påløper også. 

411505 4110 - Overvannstiltak - avløpsrelatert 43 602 587 068 -543 466 0 Løpende mindre tiltak. 

411407 4110 - Oppgradering pumpestasjoner 2 860 441 3 524 187 -663 746 0 Status: 
Det er foreløpig ikke gjort noe med prosjektet. 
 
Fremdrift: 
Det er usikkert når dette prosjektet vil bli satt i gang fordi vi får skifte av 
biblioteksjef som må involveres i prosjektet. 
 
Økonomi: 
Det forventes å kunne fullføre prosjektet innenfor avsatte ramme. 

       
6401 4100- Trafikksikkerhetstiltak, Hauglia 15 515 664 13 544 322 1 971 342 0 Avventer sluttregnskap. Sak ang. merbevilgning og sluttregnskap vil bli 

utarbeidet i løpet av 2018.  
411614 4100 - Breddeutvidelse Kjensliveien 4 426 055 3 000 000 1 426 055 0 Sluttregnskap er til politisk behandling. 
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411602 4100 - Småttabekken, overvannstiltak 1 550 955 812 230 738 725 0 Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruket dekkes inn gjennom bruk av 411701 
- Overvannstiltak.  

411206 4100 - P-plass Stranden Skole 4 269 742 3 800 000 469 742 0 Prosjektet er fullført. Resterende midler skal hentes fra rammebevilgning. 

411609 4100 - Sulerudveien (HP vei) 801 151 665 685 135 466 0 Utført reparasjoner i vår. Oppstart oppgradering er utsatt til avklaring 
nedklassifisering er gjort. Fram til oppgradering må det påregnes årlige 
reparasjoner. Prosjektet inngår som en del av HP-vei og dekkes 
bevilgningen til dette prosjektet. 

4909 4100- Gangvei Skøyen - Stranden skole 34 438 830 34 334 032 104 798 0 Ferdigstillelse av g/s-veien ligger hos Akerhus Fylkeskommune / Statens 
Vegvesen. 

411608 4100 - Hammerenveien (HP vei) 89 268 89 268 0 0 Venter på vedtak før videre tiltak. Det har vært nødvendig å prioritere 
dette prosjektet ned pga for liten kapasitet til oppfølging. 

411610 4100 - Vengsveien (HP vei) 878 653 1 021 388 -142 735 0 Veien er dypstabilisert og asfaltert. Refleksmerking kan utføres når 
grunnen er telefri. 

411702 4100 - Forprosjekt kryss Sulerudveien 0 200 000 -200 000 0 Prosjektmidler fra prosjekt 411 702 kan overføres til prosjekt 411 609 
Sulerudveien da dette henger sammen med hverandre og må ses i en 
helhet. 

411603 4100 - Dam ved Vestby bru 0 500 000 -500 000 -500 000 Prosjektet er ikke igangsatt. 

411605 4100 - Gang-/sykkelvei Pikengbekken 495 397 1 500 000 -1 004 603 0 Vil bli påbegynt i august.  

411613 4100 - Gangsti Bjerkely 732 813 1 760 000 -1 027 187 0 Når nye Ytre Enebakk skole er ferdig vil man se om stien blir brukt som 
adkomst dit.  
 
Blir den det, må man vurdere en oppgradering ned til fotgjengerfelt ved Fv. 
120 Tomterveien. Eksisterende vei må få endret planstatus fra midlertidig 
tiltak til permanent tiltak. 

411607 4100 - Brevigsveien (HP vei) 5 675 198 7 502 739 -1 827 541 0 Prosjektet er i gang og forventes ferdig i juni. 

411703 4100 - Skåkaveien (HP-vei) 0 2 000 000 -2 000 000 0 Tiltak ikke påbegynt ennå. Avventer vedtak om status på veien. 

411415 4100 - Stabilisering av skråning ved 
Øyerenveien 

13 660 501 15 727 198 -2 066 697 0 Utgifter som skulle vært belastet prosjektet "Hovedplan vei" (411102) er 
feilaktig blitt belastet dette prosjektet.  

411701 4100 - Overvannstiltak 1 428 958 4 374 198 -2 945 240 0 Tiltak pågår. 

403 4100-Trafikksikkerhetstiltak 5 575 780 10 101 117 -4 525 337 0 Tiltak er under planlegging. 

411504 4100 - Bjerklundsbakken gang-/sykkelvei 1 039 304 7 900 000 -6 860 696 -6 500 000 Bygging kan ikke igangsettes før utbyggingsavtale med Høgåsen er inngått. 
Grunnervervsarbeid forventes kunne starte høsten 2018. 
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4807 4100-Oppgradering Tangenveien 6 675 007 17 590 688 -10 915 681 0 Entreprenør arbeider med VA-grøft fra kumgruppe nr. 4 og 
veioverbygning/omlegging av vei fra profil 250.  
 
Det har vært utfordringer med kabeletater og flytting av kabler og stolper 
slik at sprengingsentreprenør ikke har kunnet fullføre sitt arbeid i henhold 
til fremdrift. Per i dag er alle stolper flyttet/fjernet og sprengningsarbeid er 
fullført frem til riggplass. 
 
Det er satt inn en ressursperson/assisterende prosjektleder for å få bedre 
kontroll på prosjektet. Assisterende prosjektleder har ansvar for oppfølging 
av avvik, endringsmeldinger fra entreprenør og følge opp politiske saker. 
 
Prosjektet sluttføres i september. 

411102 4100- Tiltak hovedplan vei (13/569) 14 251 270 32 588 426 -18 337 156 0 Tiltak er under planlegging. 

       
451724 4523 - Krona 10 B (fra 451799) 103 515 200 000 -96 486 0 Arbeidene er startet og forventes sluttført inne 2018. 

451723 4523 - Kopås, leilighet 5 (fra 451799) 103 884 250 000 -146 116 0 Arbeidene er sluttført april 2018. 

451722 4523 - Kopås, bolig 4 103 127 250 000 -146 873 0 Arbeidene er sluttført april 2018. 

451799 4523 - Kommunale gjennomgangsboliger 
oppgradering (kun budsjett) 

0 575 000 -575 000 0 Det er i år gjennomført full renovering av badet i Ekornveien 52C.  
 
Det pågår full renovering av bad og kjøkken i Lotterudveien 21F, 
ferdigstilles innen utgangen av mai 2018. 
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411401 4110 - Holt - Tømmerbråten 2 146 773 2 146 772 1 1 Prosjektet er avsluttet. 

411604 4100 - Utjevningsbasseng YE RA 2 767 835 2 767 834 1 0 Det gjenstår kun å teste anlegget. Det er ferdig bygget. 

411402 4110 - Krokeng-Krona 4 352 057 4 352 057 0 0 Prosjektet er avsluttet. 

411403 4110 - Tømmerbråten-Kopås 19 515 553 19 515 553 0 0 Prosjektet er avsluttet. 

411411 4110 - Utløpsledning landdel SRA 
E2 

4 544 168 4 544 168 0 0 Prosjektet er avsluttet. 

411412 4110 - Utløpsledning sjødel SRA E4 15 150 918 15 150 918 0   Det blir nå gjennomført garantiarbeider på utløpsledningen. I den forbindelse 
blir det gjennomført noen nødvendige ekstraarbeider, som EK må betale for. 

411413 4110 - Nye PST T1PST 5 061 452 5 061 452 0   Vi har bedt Guard om å sørge for at det pumpes mindre mengder om gangen 
til renseanlegget, for å bedre driftsbetingelsene på renseanlegget. 
Omprogrammeringen koster ca. kr 30.000. Arbeidet er for øvrig ferdig. 

411414 4110 - Renovering PST T2REN 3 014 105 3 014 105 0 0 Oppdraget er avsluttet. 

411207 4110 - Sentralrenseanlegg 67 165 406 67 252 180 -86 774 0 Prosjektet er så godt som ferdig. Vi har varslet at vi vil bruke av 
totalentreprenørens bankgaranti hvis ikke entreprenøren reparerer mangler 
som har oppstått i garantitiden. 

4706 4110- Avløpsløsning Ytre Enebakk 22 277 777 22 979 467 -701 690 0 Det gjenstår fremdeles noen garantiarbeider som krever oppfølging av 
konsulenter. 

   Sum -              788 462    
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 1: 

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  

 

For undersøkelsens siste problemstilling ble følgende kriterier lagt til grunn: 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 
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enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 1.3.2018 og er i sin 

helhet vedlagt rapporten.  

 

I svarbrevet fra rådmannen pekes det på at rapporten gir en nyttig gjennomgang på et område som 

gjelder samarbeid med en annen kommune. Denne typen samarbeid har det ikke vært like høy 

bevissthet rundt, når det gjelder ivaretakelse av kommunens ansvar, som samarbeid med private 

aktører. Rapporten vil ifølge rådmannen ha overføringsverdi for andre tjenester kommunen kjøper 

eller samarbeider om.  

 

Det vises videre til at anbefalingene vil følges opp med konkrete tiltak. Kommunen vil gjennomføre 

en risiko- og sårbarhetsanalyse av legevaktstjenestene, ta initiativ til en felles brukerundersøkelse 

og be om en revisjon av avtalen med Skedsmo kommune. Rælingen vil også invitere Skedsmo til 

dialog for å kunne følge opp rapporten, og starte opp arbeidet med en revidert avtale.  

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Rælingen kommunen bør utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens 

legevaktordning for å sikre at tilbudet er dimensjonert i tråd med brukernes behov jf. 

rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5)   

 

2. Rælingen kommune bør sørge for at det innhentes informasjon direkte fra brukene av 

legevakten, for alle brukere som oppholder seg i kommunen.  

 

3. Rælingen kommune bør i større grad følge opp avtalens vilkår om avregning når 

årsregnskapet foreligger, for å sikre at kommunens kostnader til legevakten blir riktig.  

 

 

 

 

Jessheim 2.3.2018 

 

         

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    Morten Kallevig 

og selskapskontroll      prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

På bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 bestilte kontrollutvalget i Rælingen 

kommune 13. juni 2017 (sak 21/17) en forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Utvalget var 

interessert i hvordan legevaktordningen fungerer for brukerne fra Rælingen kommune. En plan for 

prosjektet ble vedtatt 3. oktober 2017, og undersøkelsen gjennomføres i perioden oktober 2017 til 

januar 2018.  

 

Kommunal legevaktordning defineres i akuttmedisinforskriften § 3 som en virksomhet som gjennom 

hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging. 

Legevakten er et viktig ledd i den akuttmedisinske kjede, og kommunestyret skal, etter Helse – og 

omsorgstjenesteloven § 6-1, inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket om blant 

annet den akuttmedisinske kjede. 

 

Den kommunale legevakten er et område med høy vesentlighet og risiko. En godt fungerende 

kommunal legevakt kan redde liv, og er en viktig trygghetsfaktor for befolkningen. Legevakten blir 

trukket fram som et svakt ledd den akuttmedisinske kjeden. Legevakttjenesten har utfordringer med 

rekruttering og bemanning, og sykebesøk og utrykninger gjøres i mindre grad enn ønskelig. Det 

finnes lite dokumentasjon på at utviklingen mot større legevaktdistrikt og interkommunalt 

legevaktsamarbeid har økt kvaliteten på tjenesten (Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 22; NOU 2015:17 Akuttutvalget, 20, 23).  

 

Ifølge Meld. St. 26 (2014–2015) er det store kvalitets- og bærekraftutfordringer knyttet til legevakten. 

Utfordringene er knyttet til rekruttering, kompetanse, utstyr, organisering og tilgjengelighet, og 

kommunene har i for liten grad tatt inn over seg ansvaret for ledelse og internkontroll av tjenesten. 

Tilsynsmyndighetene anslår at det opprettes 3 – 4 ganger flere tilsynssaker knyttet til legevakt enn 

til allmennmedisinske virksomheter for øvrig (s. 73, 78). 

1.2 Kommunens ansvar for legevakttjenester 

Kommunene har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle personer som 

oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-5 og 

akuttmedisinforskriften § 6.  

 

Rælingen kommune kjøper, sammen med kommunene Lørenskog, Fet og Enebakk (Flateby), 

legevakttjenester av Skedsmo kommune. Tjenestene leveres av Nedre Romerike legevakt, som er 

en del av Skedsmo kommunes organisasjon. Se tekstboks 1 for en kort beskrivelse av Nedre 

Romerike legevakt. 
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Faktaboks 1: Nedre Romerike legevakt 

Nedre Romerike legevakt hadde 20.86 årsverk i 2016, og dekker et område med omlag 120 000 innbyggere. 

I 2016 ble foretok legevakten 69 800 konsultasjoner, hvorav 9 505 (8 prosent) ble gjort overfor innbyggere 

fra Rælingen. Legevakten utførte 614 hjemmebesøk og hadde 47 467 telefonhenvendelser. Gjennomsnittelig 

svartid var 2.01 minutter  

Kilde: Skedsmo 2016. 

 

Samarbeidet mellom Skedsmo kommune og Rælingen kommune er et rent avtalerettslig forhold, og 

er ikke organisert etter noen interkommunal samabeidsmodell. Med andre ord kjøper Rælingen 

tjenester av Skedsmo og dette er regulert i en avtale. Kommunene har anledning til å etablere et 

slikt samarbeid om tjenester uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, så lenge 

samarbeidet kun tjener offentlige interesser (anskaffelsesforskriften § 3-3; NFD 2017, s.39)  

 

Antall legevakter i Norge er redusert i perioden 2007 til 2016, fra 230 til 182. I 2016 var 55 prosent 

av legevaktene interkommunale, mens 45 prosent kun leverte tjenester til en kommune (NLR 2016 

s. 8).  

 

Undersøkelsen legger til grunn at kommuner som kjøper legevakttjenester må innhente informasjon 

om hvordan legevakttjenesten fungerer for å sikre at lovpålagte krav ivaretas. 

1.3 Problemstillinger og avgrensninger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Følgende problemstillinger er besvart gjennom undersøkelsen: 

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

 

Undersøkelsesperioden er januar 2010 – januar 2018.  
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1.4 Oppbygging av rapporten 

I kapittel to beskrives nærmere metode og datagrunnlag. Deretter følger tre faktakapitler for hver av 

problemstillingene i undersøkelsen. Innledningsvis i hvert av kapitlene presenteres 

revisjonskriteriene for problemstillingen. Til slutt i hvert kapittel er revisjonens vurdering. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er gjengitt i sammendraget først i 

rapporten. 
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2 METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

For å besvare problemstillingene har revisjonen benyttet seg av dokumentanalyse, skriftlige 

spørsmål, analyse av regnskapstall og intervjuer.  

Dokumentanalyse og skriftlige spørsmål 

En dokumentbestilling og skriftlige spørsmål ble sendt til kommunalsjefen 21. november 2017, med 

svarfrist 1. desember 2017. Kommunen svarte skriftlig på spørsmålene og oversendte 

dokumentene, i den grad de fantes, innen fristen. Tabell x viser hvilke dokumenter kommunen 

sendte over: 

 

 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Tabell 1: Oversikt over dokumenter  

Bestilt  Levert 

Politiske vedtak Ja 

Rutiner for oppfølging av legevakten Ja 

Referater fra møter mellom kommunen og Skedsmo kommune/Nedre Romerike legevakt i 

2016 og 2017 Ja 

Eventuelle evalueringer eller kartlegginger av tjenesten Ja 

Kommunens avtaler med Skedsmo kommune om legevakten  Ja 

Eventuelle andre rutiner og prosedyrer mv. som kommunen selv mener dokumenterer 

internkontrollen knyttet til legevaktordningen.  Ja 

Kommunens planer for tjenesten Nei 

Brukerundersøkelser  Nei 

Vurderinger av organisering, legebemanning, kapasitet eller beredskap hos legevakten  Nei 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av legevakten, som blant annet omhandler sykdoms- og 

skadeforekomst og tilgang til og kompetanse hos legevakt Nei 

Samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket (AHUS), som omfatter omforente 

beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Ja 
 

 

Tabellen viser at kommunen leverte seks av elleve dokumenter som ble bestilt. Kommunen hadde 

blant annet ikke planer for legevakttjenesten, brukerundersøkelser og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført et oppstartsmøte med Rælingen kommune torsdag 9. november 2017, 

samt et intervju med kommunen 19. desember 2017. På intervjuet deltok kommunalsjef, helsesjef 

og kommuneoverlege. I etterkant av intervjuet sendt kommunen over supplerende dokumenter, 

blant annet veileder for brukerundersøkelser og avtaler for KAD og lindrende enhet. Det ble også 

gjennomfør et intervju med avdelingssjef med ansvar for legevakt og økonomirådgiver i Skedsmo 

kommune 23. januar 2018. Referater fra intervjuene er verifisert. 

Analyse av regnskapstall 

Revisjonen har analysert regnskapet til Nedre Romerike legevakt i perioden 2014 – 2016 for å 

belyse hvordan det økonomiske resultatet til legevakten er håndtert og se på deltakerkommunenes 

faktiske innbetalinger per innbygger. I denne sammenheng har revisjonen også innhentet data om 

antall innbyggere fra SSB (tabell 06913) 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  

 

Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 

gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 OPPFØLGING AV TJENESTEAVTALEN 

3.1 Revisjonskriterier 

3.1.1 Innledning 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 

kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva 

som anses som god forvaltningsskikk på området. I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene 

blant annet utledet fra Difis veileder om kontraktsoppfølgning, publisert versjon 13. desember 2016 

3.1.2 Oppfølging av kontrakter 

Rælingen kommunes legevakttjenesteavtale er et rent privatrettslig avtaleforhold mellom Rælingen 

og Skedsmo kommune om kjøp av tjenester. Det vil si at Rælingen kommune kjøper sine tjenester 

fra en annen leverandør. Selv med to kommuner involvert er det ikke et interkommunalt samarbeid i 

den forstand at Rælingen kommune har en medbestemmelsesrett, slik tilfellet er om man inngår i en 

form for interkommunal sammenslutningsmodell. Rælingen styrer derfor tjenesten gjennom sin 

kontrakt med Skedsmo kommune. Og det kan være en fullgod ordning så lenge man har sikret sine 

behov gjennom en god kontrakt, og at avtalen følges opp fra Rælingen kommunes side.  

 

God kontraktsoppfølging forbygger tvister og bidrar til effektiv ressursbruk for både 

oppdragsgiveren, leverandøren og samfunnet. Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner 

som oppstår fra avtaleinngåelse (signering) til dens opphør. Det innebærer kontroll av at 

tjenesteleverandøren leverer det han skal, når han skal og ellers oppfyller sine avtalefestede plikter. 

Videre skal man implementere kontrakten i egen virksomhet2 og håndtere endrede situasjoner som 

ikke var avdekket på tidspunktet for avtaleinngåelse (Difi 2016, 3.)  

 

Det er viktig å utarbeide en gjennomtenkt kontrakt før avtaleinngåelse for å unngå problemer og 

uenigheter. Kontrakten bør beskrive hvilke tjenester som skal leveres, krav og spesifikasjoner samt 

hva som inngår i hoved-leveransen. Følgende bør som et minimum være kontraktregulert; 

beskrivelse av ytelsen, pris, betaling, varighet, levering, klausul om lønns- og arbeidsvilkår (Difi 

2016, 5). Det kan ofte være behov for å ta inn flere reguleringer. Kontrakten bør oppdateres ved 

endringer og behov. Videre må det som leveres kontrolleres opp mot det som faktisk beskrives i 

kontrakten slik at man betaler for det man får. 

 

Den som har ansvar for kontraktsoppfølgingen bør følge leveransen opp, sette seg inn i 

kontraktsvilkårene og ha kunnskap om hva som skal leveres.  

                                                

 

 
2
 Slik at man internt etterlever forpliktelsene overfor leverandøren. 
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Det er særlig viktig at oppdragsgiveren fører kontroll med leveransen om den mottas av andre enn 

oppdragsgiveren selv, som for eksempel etablere kommunikasjon med brukeren av tjenestene. Ved 

kontraktsbrudd fra leverandørens side er det brukeren som får kjenne konsekvensen(e), ikke 

oppdragsgiveren. Brukerne kan ha en berettiget forventning til tjenesten og/eller et rettskrav på en 

viss kvalitet.  

 

I tillegg bør oppdragsgiveren ha etablert internkontroll i form av rutiner og retningslinjer for god 

kontraktoppfølging og fakturahåndtering. Form og innhold bør samspille godt mellom kontrakt, 

kontraktfunksjonen, innkjøpsfunksjonen, økonomienheten og virksomheten for øvrig. Rutinene og 

retningslinjene bør forplikte og forankres på ledernivå samt følges opp av alle for å sikre enhetlig 

kontraktpraksis. Videre bør rutinene avklare roller og ansvar (Difi 2016, 14). 

 

På bakgrunn av dette legger revisjonen følgende kriterier til grunn for problemstilling 1.  

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

3.2 Funn 

3.2.1 Avtalens ordlyd 

Innledning 

Utgangspunktet er den privatrettslige tjenesteavtalen «Avtale om leveranse av legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm legevakttjenesteavtalen»3 inngått mellom partene Skedsmo 

og Rælingen kommune.  

 

For å forstå innholdet i en avtale må den tolkes. Formålet med avtaletolking er å finne kontraktens 

meningsinnhold som partene er rettslig bundet til å oppfylle, dvs. hvilke rettigheter og forpliktelser 

partene har i henhold til avtalen, samt eventuelle konsekvenser av kontraktsbruddet om det er 

regulert i avtalen, jf. Rt. 1993 s. 5644. Høyesterett har utviklet tolkingsprinsipper for avtaletolking. 

 

                                                

 

 
3
 Datert 11. november 2010 

4
 s. 569, «Det primære formål ved all kontraktstolking er å finne ut hva partene har ment». 
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Forut for avtaleinngåelsen mottok Rælingen kommune brev5 fra Skedsmo kommune med tilbud om 

å benytte deres legevakt, se saksfremlegg6. Rælingen bekreftet i brev7 at man ønsket et samarbeid 

frem til kommunen hadde avklart sin fremtidige legevaktløsning. I samme saksfremlegg fremgår det 

at Rælingen kommune ble invitert med til flere informasjonsmøter i regi av Skedsmo kommune om 

det fremtidige legevaktsamarbeidet i Romerike Helsebygg.  

 

I saksfremlegget8 til sosial- og helsekomitéens fremgår det at Nedre Romerike legevakt ivaretar 

daglegevaktfunksjonen for Rælingen kommune fra 1. mai 2011. Kommunestyret fattet vedtak9 om at 

blant annet avtalen skal følge Avtale om legevakttjeneste fra allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm 

og at Rælingen kommune forhandler årlig avtalen med Skedsmo kommune inntil alternativer 

foreligger (punkt 2). 

 

I 2011 og 2013 ble avtalene endret med tilleggsavtaler, se under for skjematisk fremstilling av 

avtalene.  

Avtalens ordlyd 

Avtalens ordlyd finnes i legevakttjenesteavtale mellom Skedsmo og Rælingen kommune og to 

tilleggsavtaler, inngått 2011 og 2013. Avtalene kan kort oppsummeres slik: 

  

                                                

 

 
5
 datert 14. september 2009 

6
 Saksfremlegg for utvalget komité for helse og sosial til kommunestyret, datert 25. mars 2010, signert rådmannen, merket 

som vedtak 2009/1552-11. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 28. april 2010. 
7
 datert 2. oktober 2009. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 27. april 2011. 

8
 datert 8. mars 2011, 2009/1552-13 

9
 saksprotokoll 27. april 2011, saksnr. 11/24 
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Tabell 2: Oversikt over avtaler 

Avtale Avtalens overskrift Avtalens formål og innhold 

Hovedavtale: 

Legevakttjenesteavt

alen
10

 mellom 

Skedsmo og 

Rælingen kommune 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Formål 

Avtalens formål er å regulere leveransevilkårene av 

legevakttjenesten fra Allmennmedisinsk legevakt. 

Avtalens parter er Rælingen kommune og Skedsmo 

kommune. 

 

Innhold 

Tilbudsbeskrivelsen tar for seg blant annet:  

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjoner, 

kompetanse og personell (punkt 2);  

 avtalt pris for leveransen av legevakttjenesten 

(punkt 3);  

 Rælingen kommunes ansvar: «Rælingen kommune 

skal sørge for informasjon til egne innbyggere og 

fastleger om legevakttilbudet» (fremgår av punkt 5 i 

avsnitt to). Av de andre avsnittene viser ordlyden til 

hva Rælingen kommune skal faktureres, 

tidsintervallet for faktureringen og prisjustering. 

 Skedsmo kommunes ansvar: «Skedsmo kommune 

v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde 

representant fra Rælingen kommune orientert om 

driften ved legevakten» (punkt 4 siste avsnitt). 

Ordlyden i punkt 4 viser videre at Skedsmo har 

ansvar for bl.a. personalet for legevaktens ansatte, 

legevakten har et faglig forsvarlig nivå og 

faktureringen.  

 avtalens varighet og oppsigelse (punkt 6). 

                                                

 

 
10

 Datert 11. november 2010 
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Tilleggsavtale 2011
11

 Tillegg til avtale: Avtale 

om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Innhold 

Avtalen er et tillegg til inngått avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra Allmennmedisinsk legevakt i 

Lillestrøm, datert og signert den 11. november 2011. 

 

Endringene gjaldt blant annet: 

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjon (bokstav 

A, punkt 2, 2. ledd).  

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste (bokstav 

B, punkt 3) og  

 avtalens varighet og oppsigelse (bokstav C).  

Tilleggsavtale 2013
12

 Tilleggsavtale 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

Nedre Romerike 

legevakt for Rælingen 

kommune 

Innhold 

Signert avtale datert 11. november 2010 endres i nytt 

punkt 3. 

 

Endrede avtalepunkter er blant annet: 

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste med en 

årlig prisjustering, ekstraordinær prisjustering og 

faktura (bokstav A, punkt 3).  

 Rælingen kommunes ansvar presiseres mht. å 

betale faktura og ekstraordinær prisfastsettelse. 

 

Som det fremgår av den skjematiske fremstillingen over er avtalens ordlyd knapp når det kommer til 

oppfølging. Når det gjelder oppfølging heter det i hovedavtalen om partenes ansvar: 

 «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet» (punkt 5 i avsnitt to.) 

 «Skedsmo kommune v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde representant fra Rælingen 

kommune orientert om driften ved legevakten» (punkt 4 i siste avsnitt). 

3.2.2 Kommunens avtaleoppfølging 

Har kommunen internkontrollrutine(r) for oppfølging av kontrakten? 

Rælingen kommune opplyser i skriftlige e-postsvar til revisjonen om prosedyren for 

legevaktoppfølging. Oppfølgingsansvaret er lagt via delegering og stillingsbeskrivelser til 

enhetsleder familie og helse samt kommuneoverlege. I samtale med revisjonen opplyser Rælingen 

kommune at prosedyren for oppfølging av legevakten ble opprettet da kommunen ble varslet om 

forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Prosedyrene beskriver i hovedsak det som tidligere har 

blitt gjennomført i praksis og er nå skriftliggjort i prosedyreform (Rælingen 2017). 

 

                                                

 

 
11

 Gjeldende fra 1. april 2011, datert 13. februar 2012 og signert 14. februar 2012 
12

 Datert 10. april 2013 og signert 12. juli 2013 
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Nedenfor er en skjematisk fremstilling av innhentede prosedyrer og rutiner for oppfølging av 

legevakten, herunder veileder for brukerundersøkelser. Videre er referat fra legenes 

samarbeidsutvalg (LSU) inntatt hvor spørsmål vedrørende internkontroll er behandlet.13 

 

Tabell 3: Oversikt over dokumentasjon 

Dokumentasjon Analyse av dokument 

Prosedyre for oppfølging 

Nedre Romerike legevakt 

Formål 

 Påse at legevakten ivaretar kommunens plikt til å tilby kommunens 

innbyggere legevakttjenester, i henhold til HOL (helse- og 

omsorgsloven) og avtalen om legevakt med Skedsmo kommune, på 

en faglig god måte.  

Møtevirksomhet 

 En til to møter pr. år som er avtaleregulert, med hhv. 

o ett møte med administrative spørsmål som regnskap og budsjett. 

Kommunalsjef og/eller enhetsleder for familie og helse deltar. 

o ett møte med faginnhold. Kommuneoverlegen og/eller enhetsleder 

for familie og helse deltar. 

Innhold 

o Skedsmo skal jevnlig sende kommunestatistikk, klager sendes 

med kopi til kommunelegen, og legevakten er fast tema på LSU 

(kommunens legesamarbeidsutvalg) som gjennomfører fire møter 

pr. år. Årshjulet for LSU er vedlagt prosedyren. 

Opprettet 

o Prosedyre er opprettet 2. november 2017 og revidert 14. november 

2017 i Kvalitetslosen. 

Rutine for legevaktklager Innhold 

 Om legevakten mottar klage fra en av kommunens innbyggere på 

legevaktstjenesten skal legevakten sende kopi av klagen til 

kommuneoverlegen.  

 Klager fra brukerne på for eksempel ventetid er tatt opp i møter. Ved 

klager på helsepersonell er det Fylkeslegen som er klageinstans. 

Rutinen er avklart med legevakten på Nedre Romerike. 

Opprettet 

 Prosedyre er nylig etablert og datert 14. november 2017 i 

Kvalitetslosen. 

                                                

 

 
13

 I tillegg er legevakten behandlet i kommunestyret, se saksprotokoll datert 19. mars 2014 om samordning av 

interkommunale tjenester og saksprotokoll 6. september 2016 om endringer og tiltak ved legevakten. 



20/18 Referat og orienteringer - 18/00038-4 Referat og orienteringer : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 16 

 

Legenes samarbeidsutvalg 

(LSU) Årshjul  

Møtevirksomhet 

 Fire møter gjennomføres pr. år. 

Innhold 

 Faste tema som listelengde (status kommunens allmennlegedekning), 

informasjon fra legevakten, KAD, kommunen og fastlegene.  

 Rutinene er under stadig utvikling. Prosedyren for legevakten er 

likelydende som for Krisesenteret og andre tjenester som krever 

oppfølging. 

Opprettet 

 Prosedyre/årshjulet er opprettet 23. oktober 2017 i Kvalitetslosen. 

Rælingen kommunes 

veileder for 

brukerundersøkelser 

Formål 

 Enhetslederne skal gjennomføre brukerundersøkelser iht. lovverket og 

interne prosedyrer. 

Innhold 

 Enhetsleder har ansvar for brukermedvirkning og et overordnet ansvar 

for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

 Rælingen kommunes enheter skal gjennomføre jevnlige 

brukerundersøkelser, eller vurdere andre kartleggingsformer av 

opplevd tjenestekvalitet og brukerdialog.  

 Rælingen kommunestyre har vedtatt at alle enheter, spesielt de 

tjenesteproduserende enhetene, skal ha tett brukerdialog som for 

eksempel brukerråd, brukerundersøkelser eller andre organiserte 

prosesser for å medvirke til tjenesteutviklingen (Veileder for 

brukerundersøkelser, 2016, s. 3).  

 Kommunen opplyser i samtale med revisjonen at de ikke klarer å 

gjennomføre for alle tjenester, men som hovedprinsipp er det 

ønskelig, spesielt innenfor helse og omsorg. 

Opprettet 

 Veileder for brukerundersøkelser er datert juni 2016. 

Legesamarbeidsutvalgets 

(LSU) referater  

(behandling av internkontroll 

trukket ut fra referatene) 

Innhold 

 LSU-årshjulet prøves ut og justeres ved behov.
14

 

 Internkontroll et viktig tema og kommunene kan veilede for eksempel 

fastlegene i etterkant av tilsynserfaringer. Kommunen har erfaring med 

ROS-analyser og oppbygging av internkontrollsystemer, som 

legesentrene kan ha nytte av i eget arbeid. I referatet avtales det at 

kommuneoverlegen kan bistå med gjennomgang av 

internkontrollsystemene og at det tas opp som tema på tirsdagsmøte 

for felles læring.
15

 

 

                                                

 

 
14

 LSU-møte 8. juni 2016, sak 4/2016: 
15

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 2/2017 
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Skjemaet over viser at rutinene for oppfølging av legevakttjenesten ble skriftliggjort i 2017 under 

gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen, både mht. møteintervall og faste tema. Videre 

har kommunen supplerende rutiner, en veileder og møtereferater som viser kommunens 

internkontroll for avtaleoppfølgingen. Se rutine for oppfølging av legevakttjenesten som vedlegg 1 i 

rapporten. 

Følger kommunen rutinen(e) opp i praksis? 

Før 2015 

Rælingen kommune uttaler i samtale med revisjonen at de har hatt to årlige møter med Skedsmo 

kommune siden 2014 og mottatt legevaktstatistikk de siste fem årene - med ujevne intervaller. Over 

en halvannet års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data eller statistikk til tross 

for gjentatte purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men 

det endret seg med programvareoppdateringene (Rælingen 2017).  

 

Tidligere ble det avholdt samarbeidsmøter om legevakten i de aktuelle kommunene, eller fagråd, 

hver sjette uke opplyser kommunen til revisjonen. I møtene deltok legevaktrepresentanter, 

overlegen, fagsykepleier og kommuneoverlegene. Fokus var faglig forhold som 

deltagerkommunene ønsket å diskutere. Fagrådordningen var mindre strukturert med møter uten 

dagsorden, sparsomme referater, mer muntlig dialog «over bordet» og lite effektivitet (Rælingen 

2017).  

 

I 2014-15 omorganiserte Skedsmo kommune slik at ledelsen av de interkommunale tjenestene ble 

samlet og styrket ved opprettelsen av KAD. Det førte til en tilnærmet lik håndtering av de tre 

interkommunale samarbeidene (legevakten, KAD og lindrende enhet). Kommunen ble i større grad 

involvert i tjenestestyringen. De tidligere fagrådene ble omorganisert og erstattet av felles møter 

med kommunalsjefene i de aktuelle kommunene. Kommuneoverlegene deltar fremdeles i 

fellesmøtene, men er i mindre grad involvert enn tidligere. Endringene bidro til en mer strukturert 

oppfølging av legevakten, men samtidig har kommuneoverlegen mistet noe av den tette kontakten 

med legevakten (Rælingen 2017). 

 

Frem til 2015 mottok Rælingen kommune lite data fra legevakttjenesten som vanskeliggjorde 

oppfølging av kontrakten. 

 

Etter 2015 

Rælingen opplyser i samtale med revisjonen at de siste årene er lovverket endret og fokus har vært 

personaldekningen, opplæring m.m. Legevakten har innført triage som sorterer pasientene med 

størst behov for akutt hjelp, kvalitet og gjennomføring. Videre har man åpen dialog med Skedsmo 

kommune om evt. klager og andre utfordringer i mottaket. Kommuneoverlegen gjennomfører andre 

ikke-planlagte møter angående forhold man ønsker å diskutere med legevakten. Det har det siste 

halve året vært gjennomført to slike ikke-planlagte møter i tillegg til de to årlige møtene jf. årshjulet 

(Rælingen 2017).  

 

Se skjema nedenfor for tematisk oversikt over den faktiske oppfølgingen. 
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Tabell 4: Oversikt over oppfølging 

Tema Oppfølging 

Rælingen kommunes 

oppfølgingsrutine 

I prosedyren for kommunens oppfølging av Nedre Romerike legevakt 

vises det til årlige avholdte møter, jevnlig tilsendt statistikk, brukerklager, 

legesamarbeidsutvalget og rapportering til politisk nivå med bakgrunn i 

tilstandsrapport for helse- og omsorg, samt årsberetning. 

Årsberetning 2016 Samlet rapportering fra KAD og Nedre Romerike Legevakt omhandler 

blant annet følgende:
16

 

 Oppgaver og mål (fordeling av utgifter og inntekter) 

 Virksomheten i 2016 (virksomhetens mål i 2016, status ift. målene, 

avvik mellom budsjett og regnskap m.m.) 

 Legevakten har innført 

o vurdering og oppfølgingssystem av henvendelser som kvalitets-

sikrer legevaktens faglige tilbud (punkt 2.a).  

o sorteringssystemet Manchester Triage som kvalitetssikrer 

pasientflyt, kølappsystem for pasientregistrering som sikrer 

pasientflyt (punkt 2b). 

Legesamarbeidsutvalget 

(LSU) 

Av LSE-referatene finnes informasjon om legevaktens brukere. Ifølge 

referatene har man gjennomgått statistikk fra KAD og legevakt
17

 og blitt 

informert om økt dagtidsbruk av legevakten av Rælingen kommunes 

brukere
18

. Som følge av dette innhentet legevakten detaljerte brukertall så 

kommunen kan se årsaker og vurdere tiltak.
19

 I etterkant viser statistikken 

stabile tall over kommunens bruk av legevakten,
20

 men ingen detaljerte 

tall som forklarer kommunens høye forbruk. Videre ble det informert om 

legevaktbilen, oppdrag pr. døgn og oppdragsfordeling
21

 samt en 

oppfordring om å gi innspill til kommuneoverlegen om forhold som kan 

forbedres
22

. 

                                                

 

 
16

 «A. Programområde D – Avdeling for akuttmedisinske tjenester» 
17

 LSU-møte 16. november 2016, sak 19/2016: 
18

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
19

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
20

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
21

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
22

 LSU-møte 22. november 2017, sak 14/2017 
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Skriftlig tilbakemelding fra 

Rælingen kommune  

(svar via e-post) 

Kommunen opplyser i e-postsvar til revisjonen: 

 To møter pr. år med representanter fra kommunene tilknyttet 

legevakten. 

 Skedsmo kommune rapporterer årlig, og formidler underveis i året 

statistikk fra legevaktens arbeid.
23

 Revisjonen har fått tilsendt 

statistikk
24

 (viser første åtte månedene i 2016 og mars 2017). 

 Fastlegene mottar epikrise etter alle pasientkonsultasjoner på 

legevakten, samt epikrise fra spesialisthelsetjenesten for de 

pasientene legevakten legger inn på sykehus. Fastlegene har dermed 

god oversikt over tjenesteleveringen fra legevakten til sine 

listepasienter (som i stor grad samsvarer med kommunens 

innbyggere). Formidling av fastlegenes vurdering av legevaktens 

tjenester er en viktig informasjonskilde. Informasjon om legevakt er 

tema på legesamarbeidsutvalgsmøter (LSU) med fastlegene 4 ganger 

i året, se beskrivelse over (Rælingen 2017).  

 

Supplerende informasjon fra felles intervjuer 

Rælingen bekrefter muntlig at de har god kommunikasjon med Skedsmo kommune og innkaller til 

diskusjonsmøter, i tillegg til de to årlige dialogmøtene, om det er noe. I dialogmøtene deltar 

kommunalsjefen, kommuneoverlegen, kommunesjefen for akuttmedisinsk tjeneste, legevaktens 

daglige leder, legevaktens overlege, fagsykepleier og økonom/controller. Statistikk, kommunenes 

fastlegedekning og personal gjennomgås i møtene og kommunen mottar i tillegg driftsstatistikk som 

kommunefordelt pasientkonsultasjoner, tjenesteforbruket sammenlignet med andre kommuner og 

årsrapport. Videre får revisjonen muntlig opplyst at behovet for å øke antall møter har vært diskutert 

fordi kommunene ofte gjennomfører flere møter enn de to forhåndsavtalte. 

 

Kommunen opplyser til revisjonen at det ikke er ført aktiv kontroll om tjenesteleveringen samsvarer 

med kontrakten ut over de halvårlige dialogmøtene med Skedsmo kommune. Om kontrollelementet 

ivaretas gjennom oppfølgingsmøtene er usikkert og kommunen burde kanskje gjøre mer på dette 

området. I de årlige møtene har internkontroll ikke vært et tema. Informasjon fra legevakten sendes 

videre til kommunens komité for helse og omsorg. Komitéen får tilsendt powerpointpresentasjonen 

og referatsakene. Ambisjonen var å samle statistikken og formidle den samlet videre, men det 

medførte for mye arbeid og den videresendes slik man mottar den. Om vedtakssak så går det 

videre til kommunestyret (Rælingen 2017). 

 

Skedsmo kommune forteller i samtale med revisjonen at avdelingssjef for sykehjemstjenestene tok 

over lederansvaret for Nedre Romerike KAD og legevakten høsten 2015 (opprettet som eget 

programområde i Helse og sosialsektoren: Avdeling for akuttmedisinske tjenester). Avdelingssjefen 

for sykehjem hadde ansvar for å følge opp samarbeidskommuner i forbindelse med Lindrende enhet 

                                                

 

 
23

 Viser blant annet fordeling av konsultasjoner mellom innbyggere fra de ulike kommunene. 
24

 Statistikken bekreftes i samlet årsrapport for KAD og legevakten for 2016.  
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og et lignende samarbeidsfora for KAD og legevakten ble etablert. Det organiseres felles møter for 

de tre enhetene (kommunen bekrefter to årlige møter). I møtene rapporteres det om utfordringer, 

legedekningen, akuttforskriften, ekstra planlegging m.m. Statistikken tar også for seg 

tjenestekvaliteten og kommunene kan følge med på utfordringene vertskommunen har i forhold til 

tjenesten som tilbys.  

3.2.3 Kommunens kommunikasjon med legevakttjenestens brukere 

I legevakttjenesteavtalen finner man 2010-avtalen, punkt 5 i avsnitt to, om Rælingen kommunes 

ansvar: «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet».  

 

I skriftlig e-postsvar opplyser Rælingen kommune at det ikke er etablert kommunikasjon med 

brukerne utover det at alle innbyggerne i kommunen er potensielle brukere av legevakten, mens 

faktiske brukere vil være de som har behov for akutt legehjelp utenom fastlegens åpningstid. 

Rælingen kommune tar imot og videresender evt. klager fra innbyggerne til behandling hos 

legevakten.  

 

Kommunen har opprettet ny prosedyre for klager fra legevakttjenesten, se beskrivelse i skjema 

over. Revisjonen mottok fire e-poster med klager fra legevaktbrukere, tre av e-postene var fra 

høsten 2016/vinter 2017 som alle omhandler lang kø/ventetid og en av e-postene beskriver et ikke 

eksisterende køsystem. Etter hva revisjonen forstår stammer noen av klagene fra tiden hvor Ahus 

skadelegevakt ble innlemmet i legevakten. Dette medførte noe ekstra kø og klager. Den fjerde e-

posten er datert november 2017 hvor Rælingen kommunelege ønsker kopi av klager tilsendt fra 

kommunens innbyggere for å følge med på hva de er misfornøyd med – opprettes som egen rutine 

(Rælingen 2017). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at brukerråd ikke har vært et tema. Brukerne 

oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage (Rælingen 2017). 

 

I skriftlig e-postsvar informerte kommunen at fastlegene har kontakt med de fleste pasienter som 

også mottar tjenester fra legevakten. Legevakterfaringer blir ofte meddelt fastlegen. Fastlegene har 

mulighet til å videreformidle disse uformelle tilbakemeldingene på de faste møtene med kommunen 

(LSU eller til kommuneoverlegen direkte). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon 

om hvordan brukerne og samarbeidspartnerne opplever at legevakten fungerer (bruker/innbygger). 

Det gjelder tilbakemelding fra pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som 

sendes fra legevakt til fastlege. Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man 

har et grunnlag for å vurdere legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god 

oversikt over hvordan det fungerer. Direkte så har man klager som går til kommunen. Det nye her er 

at man får tilsendt klagene fra Rælingens innbyggere ifm. legevakten (Rælingen 2017).  
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Skedsmo opplyser i samtale med revisjonen at de har mottatt forespørsel fra Rælingens 

kommuneoverlege vedrørende statistikk over hvilke fastleger som bruker legevakten ofte (Skedsmo 

2018).  

 

Rælingen kommune har videre en veileder for brukerundersøkelser, se beskrivelse i skjema over. 

Rælingen kommune opplyser i samtale med revisjonen at de ikke innhenter informasjon og det 

gjennomføres ingen brukerundersøkelser. Kommunen har underrettet Skedsmo kommunes 

kommunedirektør som ønsker å gjennomføre en undersøkelse med tilbakemelding fra innbyggerne. 

Kommunedirektøren sjekket videre med Helsedirektoratet som har igangsatt undersøkelse om bruk 

av legevakttjenester. Kommunedirektøren ønsker å avvente Helsedirektoratets undersøkelse før 

man igangsetter lokale brukerundersøkelser som ofte er store og tidkrevende prosjekt (Rælingen 

2017). 

 

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse mot fastlegene i Skedsmo kommune, men ikke i 

Rælingen kommune. Denne undersøkelsen omfattet ikke legevakten. 

3.3 Vurderinger 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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4 BEREGNING AV KOSTNADER 

4.1 Innledning 

Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

4.2 Fastsetting av pris for kjøp av legevakttjenester 

Rælingen kommunes kjøp av legevakttjenester fra Skedsmo er forankret i leveranseavtalen datert 

11. november 2010, samt i tilleggsavtaler av 14. februar 2012 og 12. juni 2013 (Skedsmo 2010).  

 

Deltakerkommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Lørenskog og Enebakk betaler samme pris per 

innbygger for kjøp av legevakttjenester fra Nedre Romerike legevakt. I Enebakk er det kun tettstedet 

Flateby som er tilknyttet legevakten, og som tas med i beregningene. Revisjonen får opplyst at det 

er vanlig å beregne lik kostnad per innbygger i avtaler om tjenester på tvers av kommuner 

(Rælingen 2017b; Skedsmo 2015). 

 

Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å budsjettere legevaktens inntektsbehov fra 

deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som sogner til legevakten. Se formel: 

 

 

𝑝𝑟𝑖𝑠 =
𝑏𝑢𝑑𝑠𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑘𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑒𝑛𝑒 

𝑎𝑛𝑡. 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒
 

 

Skedsmo gir deltakerkommunene mulighet til å gi tilbakemelding på pris i forbindelse med budsjettet 

(Rælingen 2017b). Tabell 1 viser Skedsmo kommunes beregning av pris per innbygger for 2016: 
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Tabell 5: Skedsmo kommunes beregning av pris for 2016 

Kommune Budsj. inntekt  

(mill.kroner) 

Antall innbyggere Pris per innbygger 

Skedsmo 12.22 52 242 234 

Rælingen 4.06 17 357 234 

Fet 2.65 11 311 234 

Lørenskog 8.30 35 490 234 

Enebakk (Flateby) 0.82 4 109 199 

Sum 28.06 120 509  
Kilde: Skedsmo kommune (2015) Prissetting Nedre Romerike legevakt 2016 av 1. juli 2015 

 

Tabellen viser at Skedsmo kommune beregnet samme pris for alle deltakerkommunene i 2016. 

Prisen til Enebakk kommune er justert fordi det kun er innbyggerne i tettstedet Flateby som sogner 

til legevakten.  

 

Diagram 1 viser prisen Skedsmo kommune har fastsatt per innbygger i perioden 2011 til 2018. 

Diagram 1: Fastsatt pris per innbygger i perioden 2011 til 2018 

 
 

Kilde: Utarbeidet av revisjonen på bakgrunn av notat fra Skedsmo 1. juli 2015 og budsjettnotat for 2018 
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Prisen har økt med 56 prosent i perioden 2015 til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. I 

perioden 2010 til 2015 steg prisen til sammenligning med 35 prosent fra 155 til 210 kroner per 

innbygger. 

 

Prisøkningen fra og med 2015 er begrunnet med tiltak som følge av økte krav til kvalitet i 

akuttmedisinforskriften. Legevakten har blant annet erstattet helsesekretærer med sykepleiere og 

anskaffet egen bil til utrykninger. Videre skyldes prisøkningen at Ahus la ned sin skadelegevakt, at 

pensjonsvilkår for leger er endret, samt nye vilkår for betaling av nødnett (Skedsmo 2015; Rælingen 

2016). 

4.3 Rælingen kommunes kostnader til kjøp av legevakttjenester  

Tabellen under viser Rælingen kommunes faktiske kostnader per innbygger til Nedre Romerike 

legevakt i perioden 2011 - 2017. 

 

Tabell 6: Rælingen kommunes kostnader per innbygger 

År Kostnader 

(mill. Kr) 

Antall 
innbyggere 

Pris per 
innbygger 

2011 2.47 15 920 155 

2012 2.75 16 170 170 

2013 3.19 16 420 194 

2014 3.28 16 806 200 

2015 3.61 17 185 210 

2016 3.80 17 426 218 

2017 5.51 17 730 311 
Kilde: Rælingen kommune 

 

Tabellen viser at Rælingen kommunes kostnader har steget med 68 prosent fra 2014 til 2017 fra 

3.28 til 5.51 millioner kroner. 

 

Skedsmo kommune opplyser at deltakerkommunene i 2016 og 2017 fikk ekstra regning på grunn av 

økte kostnader til nødnettet og legevaktbil, på til sammen 0.6 og 1.9 millioner kroner (Skedsmo 

2018). Disse regningene kom i tillegg til avtalt pris for kjøp av legevakttjenester. Ifølge Skedsmo 

kommune er disse regningene tatt opp med de ulike deltakerkommunene uten mye motstand 

(Skedsmo 2018). Leveranseavtalen punkt tre slår fast at Skedsmo kommune kan fakturere for en 

andel av kostnadene dersom det oppstår ekstraordinære driftssituasjoner eller behov for 

ekstraordinære investeringer som følge av pålegg, føringer eller faglige anbefalinger. 

 

Rådmannen i Rælingen kommune har, i saksframlegg til komité for helse og sosial datert 24. august 

2016, sammenlignet kostnadene til legevakten med tilsvarende kostnader hos Sørum og Nittedal 

kommune. Begge disse kommunene driver legevakt i egenregi. Sammenligningen viste at Rælingen 

hadde en forholdsvis rimelig legevakt i 2015. I 2015 betalte Nittedal og Sørum kommune 
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henholdsvis 234 og 416 kroner per innbygger for legevakt, mot 210 kroner per innbygger i 

Rælingen. 

 

Rælingen kommune oppgir at alle deltakerkommunene er opptatt av å holde kostnadene på et 

akseptabelt nivå, og at kommunestyret følger med på kostnadsutviklingen. Det er vanskelig å 

sammenligne legevaktens kostnader med andre kommuner, fordi legevaktkostnader ikke er skilt ut i 

KOSTRA. Rælingen peker likevel på at sammenligningen med kostnadene til Nittedal og Sørum 

tyder på at legevakten ikke er dyr i drift (Rælingen 2017a). 

4.4 Nedre Romerike legevakts driftsresultat i perioden 2014 – 2016 

Tabell 7 gir en oversikt over legevaktens driftsinntekter og -utgifter, samt driftsresultatet i perioden 

2014 til 2016. Tallene er hentet fra Skedsmo kommunes regnskap for årene 2014 – 2016. 

 

Tabell 7: Nedre Romerike legevakts driftsresultat (millioner kroner) 

Kommune 2014 2015 2016 

Innbetaling:    

Skedsmo 10.11 13.11 14.09 

Fet 2.16 2.35 2.62 

Enebakk 0.69 0.73 0.81 

Rælingen 3.28 3.61 4.04 

Lørenskog 6.86 7.38 8.42 

Totalt innbetalt 23.10 27.18 29.99 

Øvrige inntekter25 5.62 6.45 6.79 

Totale 
driftsinntekter 

28.72 33.63 36.77 

Totale driftsutgifter 27.96 32.36 37.34 

Netto driftsresultat 0.77 1.27 -0.57 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 - 2016 

Tabellen viser at legevakten hadde et positivt netto driftsresultat i årene 2014 og 2015 på 

henholdsvis 0.77 og 1.27 millioner kroner. I 2016 hadde legevakten et negativt driftsresultat på -0.57 

millioner kroner. I 2016 sto kommunenes innbetalinger for 82 prosent av inntektene til legevakten. 

                                                

 

 
25

 Blant annet betaling fra brukere 



20/18 Referat og orienteringer - 18/00038-4 Referat og orienteringer : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 26 

 

Diagram 2 er utarbeidet av revisjonen for å sammenligne deltakerkommunenes innbetalinger per 

innbygger jf. tabell 6. Innbetalt beløp per innbygger er utregnet ved å dividere kommunenes 

innbetalinger til Skedsmo kommune med antall innbyggere bygger per 1. januar i driftsåret (SSBs 

tabell 06913).  

 

Innbetalt beløp per innbygger avviker noe, 0 - 5 kroner per innbygger, i forhold til Skedsmos 

budsjetterte pris. Dette skyldes at Skedsmo benytter innbyggertall året før pluss 1 prosent når 

prisen fastsettes. I diagrammet nedenfor benyttes faktisk antall innbyggere per 1. januar i driftsåret.  

 

Diagram 2: Sammenligning av kommunenes innbetaling  

 

 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 – 2016; SSB Tabell: 06913: Folkemengde 1. januar 

 

Diagrammet viser at Skedsmo kommune har betalt inn mer enn de andre kommunene per 

innbygger i 2015 og 2016. Skedsmo betalte henholdsvis 254 og 268 kroner per innbygger disse 

årene, mens de andre kommunene betalte om lag 210 og 232 kroner per innbygger. I 2014 betalte 

alle kommunene omtrent like mye per innbygger. 
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I 2016 er det er et avvik mellom kostnadene som Rælingen har regnskapsført (218 kroner per 

innbygger) og inntektene som Skedsmo har ført i sitt regnskap (232 kroner per innbygger). Ifølge 

Rælingen skyldes dette at kostnader og inntekter vedrørende kjøp av legevaktbil er ført på ulike år i 

de to kommunene. Skedsmo har ført disse inntektene i 2016, mens Rælingen har ført tilsvarende 

kostnader i 2017 (Rælingen 2017).  

4.5 Behandling av økonomiske resultat 

Nedre Romerike legevakt er en del av Skedsmo kommunes organisasjon, og behandles derfor 

regnskapsmessig som en hvilken som helst annen kommunal avdeling. Det vil si at et positivt eller 

negativt netto driftsresultat inngår i kommunens regnskapsresultat (e-post fra Skedsmo kommune, 

29. november 2017). 

 

Ifølge leveranseavtalens punkt 3 kan Skedsmo kommune, etter nærmere drøftinger med Rælingen, 

avregne mot Rælingen dersom årsregnskapet viser et avvik i forhold til budsjett. Avregningen skjer 

enten ved tilleggsfaktura eller ved tilbakeføring av for mye betalt beløp (Skedsmo 2010). 

 

Skedsmo kommune har ikke satt opp en avregning for legevakten i perioden 2010 – 2017, og har 

følgelig ikke skrevet ut tilleggsfaktura eller tilbakeført for mye betalt beløp i perioden. I intervju med 

revisjonen begrunner Skedsmo dette med kommunens tolking av avtaleteksten. Skedsmo vurderte 

at bakgrunn av at ordlyden «kan» ble benyttet i leveranseavtalen ble det ikke foretatt en avregning. 

Skedsmo opplyser også at Rælingen ikke har etterspurt verken årsregnskap eller avregning i 

perioden 2010 – 2017, og at legevakten i tidligere år har gått i minus (Skedsmo 2018). 

 

Rælingen kommune opplyser at de har etterspurt begrunnelser og nærmere utregninger for 

kostnadene til legevakten fra Skedsmo kommune både i møter og per e-post i forbindelse med 

budsjettbehandlinger. Kommunen har blant annet mottatt en utreding om pris datert 1. juli 2015, 

felles årsberetning for legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) for 2016 og budsjett for 

2018 (Rælingen 2017b).  

 

Skedsmo kommune forklarer at Rælingen ikke har fått tilsendt årsregnskapet til legevakten siden de 

ikke har etterspurt dette spesifikt. Årsregnskapet er offentlig, og andre kommuner som har etterspurt 

dette har fått det tilsendt (Skedsmo 2018).  

 

Rælingen kommune mener at prinsippet ved samarbeid mellom kommuner om tjenester bør være 

at et eventuelt overskudd settes på et bundet fond og tilbakeføres senere år. Dette er praksis for 

kommunesamarbeidene Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet. Kommunen 

påpeker at det er mest ryddig og enkelt om fondsføring praktiseres likt for alle samarbeidsenhetene 

(Rælingen 2017a). 
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4.6 Oppsummering 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  
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5 LEGEVAKT I ET BRUKERPERSPEKTIV 

5.1 Revisjonskriterier 

Rælingen kommune er har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle 

personer som oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 

3-5 og akuttmedisinforskriften § 6.  

 

I rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5) går det frem at kommunene står fritt til å 

samarbeide om legevaktsordningen, men at kommunens organisering av legevakt må vurderes på 

bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Blant annet skal sykdoms- og skadeforekomst, tilgang 

til og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehus vurderes i risiko- og 

sårbarhetsanalysen. I rundskrivet presiserer departementet også at kommunen må sikre at 

legevakten er tilstrekkelig bemannet, og at legebemanningen må vurderes slik at beredskapen blir 

ivaretatt. Ifølge legeforeningen er en risiko- og sårbarhetsanalyse viktig for å sikre at 

legevakttilbudet er dimensjonert ut i fra de reelle behovene, og at problemområder identifiseres og 

løses (DNL 2015 s. 1).  

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo kommune 

som har ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen og om kvaliteten på tjenestene.  

 

Kommunene bør gjennomføre kontrollaktiviteter for å sikre en forsvarlig legevaktstjeneste. Med 

kontrollaktiviteter menes alle tiltak kommunen iverksetter for å ivareta internkontrollen med 

tjenesten. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3 pålegger 

kommunen en plikt til å sørge for at virksomheten har på plass et eget styringssystem eller 

internkontrollsystem som blant annet innebærer at virksomheten selv evaluerer og korrigere sine 

aktiviteter, jf. § 8 og 9.  

 

En mer brukerorientert forvaltning, som er i samsvar med innbyggernes behov, er et sentralt mål for 

regjeringen (Prop. 1 S (2017-2018) KMD, 17). Krav om brukerorientering inngår i Helse- og 

omsorgstjenesteloven med forskrifter. Formålet med loven er blant annet å sikre at tjenestene er 

tilpasset den enkelte brukers behov. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten er det presisert at tjenesten skal evalueres på bakgrunn av erfaringer fra 

pasienter, brukere og pårørendes erfaringer, jf. § 8, bokstav d. 

 

Ut fra gjennomgangen over legges følgende kriterier til grunn for den tredje problemstillingen:  
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

5.2 Funn 

5.2.1 Internkontroll som sikrer forsvarlige tjenester 

Rælingen kommune oppgir i svar på spørsmål at Skedsmo kommune i avtalen mellom Skedsmo og 

Rælingen påtar seg ansvar for å levere tjenester i tråd med lov og forskrift (epost 1.12.17).  

 

Det pekes i intervju på at Rælingen kommune har etterspurt internkontrollrutinene uten at Skedsmo 

kommune har fulgt dette opp, men det er usikkerhet rundt årsaken til dette. Skedsmo kommune 

oppgir på sin side at de ikke kjenner seg igjen i at Rælingen har etterspurt internkontrollrutinene 

uten at de har fått det.  

 

Det pekes videre på at det fremstår for Rælingen kommune som at legevakten har gode rutiner, 

men Rælingen har enda ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter dette. Rælingen kommune 

ønsker at internkontroll skal inn som et fast tema på de halvårlige møtene om legevakten. Her 

redegjør legevakten muntlig for rutiner og internkontroll på konkrete saker som tas opp. Legevakten 

oppleves som åpne om utfordringene de har og de har beskrevet rutiner for Rælingen kommune. 

Utfra disse beskrivelsene forstår Rælingen at det er et system i bakgrunnen som benyttes, men 

Skedsmo kommune benevner ikke dette som et internkontrollsystem. Når kommunen kjøper 

tjenester fra private, så etterspør kommunen internkontrollsystemet og samme krav bør kunne 

stilles til kommunale samarbeidspartnere.  

 

Skedsmo kommune bekrefter i intervju at de er usikre på hva som menes med 

internkontrollsystemet. Skedsmo peker på at internkontrollen på området foreløpig er spredt, og 

enda ikke samlet i RiskManager som er kommunens kvalitets- og internkontrollsystem.  
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Et parallelt eksempel oppgis i intervju å være samarbeidet om Romerike krisesenter IKS hvor 

Rælingen kommune har vært opptatt av at internkontrollen dokumenteres. Kommunen har blitt 

forelagt internkontrollsystemet til krisesenteret, etter en lang prosess. Det pekes på at kommunen 

ikke i like stor grad har vektlagt en tilsvarende forespørsel på legevaktområdet fordi kommunen 

antar at Skedsmo kommune har orden på sin internkontroll, og stoler på at Skedsmo kommune 

drifter legevaktordningen som de skal.  

 

Rælingen oppgir at de jevnlig mottar rapportering som pasientklager, statistikk over tjenestetilbud, 

rutiner for å sikre turnusleger og bakvakt, som antyder at Skedsmo kommune har kontroll. Men 

Rælingen har ikke mottatt en overordnet oversikt som omfatter alt. Kommunen har mottatt 

legevaktstatistikk de siste fem årene – med ujevne intervaller. Det bør nevnes at over en halvannet 

års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data/statistikk til tross for gjentatte 

purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men det endret 

seg da legevakten fikk ny programvare. Erfaringsmessig følger kommunen tettere opp 

internkontrollen når kommunale tjenester er satt ut i f.eks. IKS-selskaper/andre selskapsformer.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Rælingen kommune oppgir i intervju at det ikke har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) og kjenner heller ikke til om Skedsmo kommune har gjennomført dette. Rælingen 

kommune har altså ikke mottatt ROS-analyse fra Skedsmo kommune, men har mottatt mye 

tallmateriale om legevakttjenesten fra Skedsmo de siste årene.  

 

Ellers oppgir kommunen i e-post til revisjonen at ulike forhold rundt legevakten er vurdert i 

forbindelse med ulike politiske saker, samt at det er sett på legevaktens egne vurderinger av 

bemanning opp mot oppgaver og innbyggertall. Blant annet har det blitt gjort noen vurderinger rundt 

tilgang til (lokalisering av) legevakt, av kompetanse og bemanning, samt at fagråd legevakt har 

gjennomgått statistikk om sykdom- og skadeforekomst. 

 

Skedsmo kommune oppgir på sin side at det har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

av legevaktstjenesten for Skedsmo. Nedre Romerike legevakt har utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse av egen virksomhet når det gjelder særlig sårbare områder for legevakten. I 

tillegg har kommunen gjennomført en ROS-analyse for helse- og sosialsektoren, der også 

legevakten er nevnt. Samlet sett ser ROS-analysene på risiko for brann, bortfall av IT-systemer, 

strøm og telefon, katastrofer, manglende lege på vakt, sykdomsutbrudd i befolkningen, svikt i 

pasientmottak, samt trussel mot ansatte. 

 

Videre peker Skedsmo på at drift av legevakt baserer seg på anbefalinger fra Nasjonalt 

kompetansesenter for legevakts-medisin. Legevakten har gjennom mange år deltatt i møter og 

konferanser med de andre legevaktene i landet for å sørge for så kvalitetsmessig og driftsmessig 

god legevakt som mulig. Det er i tillegg utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for 

hele regionen som utgangspunkt for regional helseberedskapsplan. Denne er akkurat revidert og er 

til politisk behandling i Skedsmo kommune nå, derfor ikke vedlagt. Den 2. februar 2018 avholder 

Regionalt beredskapsforum et møte for å gjennomgå hva som finnes av ROS-analyser i de ulike 

kommunene, særlig på områder det er naturlig å samarbeide om. Det er også i gang en ny prosess 



20/18 Referat og orienteringer - 18/00038-4 Referat og orienteringer : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 32 

 

for revisjon av delavtale 11 (med AHUS) og interkommunalt samarbeid på det akuttmedisinske 

området. 

5.2.2 Informasjon fra brukerne 

Rælingen kommune oppgir både i intervju og e-post at det ikke innhentes informasjon og at det ikke 

har blitt gjennomført noen brukerundersøkelse for legetjenestene. Rælingen kommune har en egen 

veileder som sier at alle tjenester som gjennomføres skal ha en brukerundersøkelse. Kommunen 

klarer ikke gjennomføre brukerundersøkelser for alle tjenester, men oppgir at dette som 

hovedprinsipp er ønskelig. Spesielt innenfor helse og omsorg. Skedsmo kommune oppgir i intervju 

at det ikke innhentes brukertilbakemeldinger fra legevakten, men at kommunen mottar flere 

tilbakemeldinger fra brukerne. Når det gjelder brukerundersøkelser har Skedsmo gjennomført dette 

for andre helse- og sosialavdelinger, blant annet for fastlegene, men ikke for legevakten ennå.  

 

Rælingen kommunen oppgir i e-post til revisjonen at fastlegenes erfaringer med kommunikasjon 

med legevakten, samt eventuell respons de har fått fra sine pasienter, innhentes i forbindelse med 

møte i LSU. Dette fremgår også i referatene fra LSU kommunen har tilsendt revisjonen. Det pekes 

videre i intervju på at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon om hvordan brukerne og 

samarbeidspartnerne opplever legevakten (bruker/innbygger). Det gjelder både tilbakemelding fra 

pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som sendes fra legevakt til fastlege. 

Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man har et grunnlag for å vurdere 

legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god oversikt over hvordan det fungerer. 

Brukere av de kommunale tjenestene har også mulighet til å sende klage direkte til kommunen. 

Brukere oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage. 

5.3 Revisjonens vurdering 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 
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Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 

enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  
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VEDLEGG 2. RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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KONTROLLUTVALGET I  

ENEBAKK KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr. 3.5.18 

 

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. 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 

30.8 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

11.10 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

13.12 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

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  

 Revisjonsberetning 2017 15.april FDR KU 3.5.18  

 Kontrollutvalgets uttalelse  FIKS KU 3.5.18  

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai Kommunen   
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 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   

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18) November  FDR   

 Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR  KU 20.9.17 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 September FDR   

10. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Mobbing i skolen 2016 FDR KU 25.1.17 KST 27.2.17 

11. Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 

2016 FIKS KU 7.12.16 KST 27.2.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Kommunale avgifter 2017 FDR KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Internkontroll 2017 FDR KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR 

KU 22.3.18 – FR rapport 

 

 Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)  RRI KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for 

avklaringer 

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   

15. Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

 FIKS KU 5.9.16 KST 26.9.16 

16. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS KU 20.9.17  

17. Andre kontrollsaker     

 Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt 

tema dialog med HOS – sjef. 

Vår 2018 FIKS KU 1.2.18  

 Økte kostnader Sentralrenseanlegget Vår 2018 FIKS/FDR KU 1.2.18 - Prosjektplan  

 
 



Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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