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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 12/18 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00087-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tår Oppegård kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsberetning 2017 - Oppegård kommune 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunes årsberetning for 2017 følger vedlagt. 

Fakta i saken: 
Befolknings- og boligutvikling 
I løpet av 2017 økte innbyggertallet i kommunen med 190 innbyggere (0,7 %) til 27 
178, mens veksten var på 192 personer i 2016. Befolkningsveksten har de siste 
årene vært lavere enn gjennomsnittet i Akershus (1,6 % i 2017). En av årsakene er 
en beskjeden boligbygging. Antall boliger i Oppegård var 11 017 per 1.1.17, og i 
2017 ble det ferdigstilt 83 boliger. Det forventes en sterk befolkningsvekst i 
Osloregionen fremover. Oppegård vil få en del av veksten, og det vil bli flere større 
utbygginger i kommunen de nærmeste årene. 

Likestilling 
Kommunen er en kvinnedominert arbeidsplass, og kjønnsfordelingen har vært stabil 
over flere år. 

Kommunen har mange medarbeidere med flerkulturell bakgrunn hovedsakelig 
innenfor Pleie og omsorg og Renhold. 

Stillingsstørrelser 
Andelen som jobber heltid har gått jevnt opp siden 2015. Det er en nedgang i 
antallet som jobber i små stillingsstørrelser, det vil si under 25 %. Det er også en klar 
økning i andelen som jobber 100 %. Det er likevel fortsatt en utstrakt bruk av 
deltidsstillinger. 

Nærvær 
Nærværstallet for 2017 er på 92,9 %, som er en økning på hele 0,9 prosentpoeng fra 
2016. Dette er et meget gledelig resultat, og nærværet er bare 0,1 prosentpoeng 
under det vedtatte målet på 93 % i 2017. 
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Overordnet målekart 
Oppegård kommune har fire fokusområder for styring og rapportering; Folkehelse, 
miljø og samfunn, Brukere av kommunale tjenester, Medarbeidere og arbeidsformer 
og Økonomi. Målsettingen er å sikre at organisasjonen fokuserer og måler resultater 
på de viktigste områdene. Innenfor de fire fokusområdene er det definert hva det er 
kritisk at kommunen lykkes med for å nå fastsatte mål. Til de kritiske 
suksessfaktorene er det knyttet styringsindikatorer og definert ambisjonsnivå for hva 
kommunen skal prestere. Resultatene skal vise om organisasjonen er på rett vei og 
gi grunnlag for læring og forbedring. Alle virksomheter skal vurdere hvordan de kan 
bidra til oppfølging av overordnede mål og strategier innenfor de fire fokusområdene. 
 
Sekretariatets vurdering: 
I rådmannens årsberetning foreligger det en oversikt over status på verbalvedtak.  
 
Sekretariatet savner en tilsvarende oversikt over status for øvrige politiske vedtak i 
politiske organ i Oppegård kommune. Status for saken kan som hovedregel variere 
mellom for eksempel følgende kategorier: 1) effektuert, 2) videresendt til annet 
politisk utvalg (formannskap eller kommunestyre), 3) offentlig ettersyn, 4) 
tilbakesendt til rådmann, 5) utsatt, 6) ny behandling eller 7) under oppfølging. 
 
Nedenfor følger en oversikt over sentrale politiske utvalg i kommunen med tilhørende 
møte- og saksstatistikk for årene 2016 og 2017. 

 
2017 2016 

Utvalg 
Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Kommunestyret (K) 9 87 8 80 

Formannskapet (F) 18 98 15 113 

Administrasjonsutvalget  6 18 8 19 

Utvalg for miljø og plan 13 84 14 95 

Levekårsutvalget 9 47 9 43 

 
Sekretariatet har ikke gjennomgått status for den enkelte sak. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og orientere i saken 
samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 19.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING 

Arbeidet med etableringen av Nordre Follo kommune fra 1.1.2020 har preget mye av arbeidet i 
kommunen i 2017. Det er etablert en prosjektstab ledet av den nye administrasjonssjefen i Nordre 
Follo, samtidig som det er startet opp en rekke ulike delprosjekter. Her bidrar mange av kommunens 
medarbeidere sammen med kolleger fra Ski.  
 
Det er lagt til rette for en samordnet rullering av kommuneplanen mellom Ski og Oppegård slik at det 
skapes et godt grunnlag for en felles plan fra 2020. 
 
I flere områder i kommunen er det større utbyggingsprosjekter på gang som også krever mye 
planlegging og tilrettelegging av kommunen. Områderegulering av Kolbotn sentrum ble vedtatt i 
2017.  
 
Det forventes en befolkningsvekst de nærmeste årene. I 2017 fikk kommunen 190 nye innbyggere 
som er en økning på 0,7 %. Kommunen har hatt tilstrekkelig kapasitet innenfor barnehage, skole, 
skolefritidsordning og ulike kulturtilbud. Tre ordinære sykehjemsplasser ble omgjort til palliative 
plasser og det ble tatt i bruk nye dagaktivitetsplasser.  
 
I 2017 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse. Resultatene viser at kommunens innbyggere 
stort sett er veldig fornøyd med kommunen som bosted og lokalsamfunn. Kommunen har levert 
gode tjenester til innbyggerne. Dette blir bekreftet gjennom ulike brukerundersøkelser der 
kommunen gjennomgående får gode resultater i forhold til de mål som var vedtatt for 2017. 
Kommunen har kontinuerlig fokus på å utvikle og forbedre de ulike tjenestene, og brukernes 
synspunkter er viktige innspill. Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal 
Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. I 2017 
fikk Oppegård et av de beste resultatene i landet. 
 
God innsats gjennom året fra alle medarbeiderne er hovedgrunnen til at kommunen kan levere gode 
tjenester til innbyggerne. Medarbeiderundersøkelsen for 2017 viser at ansatte i kommunen trives 
veldig godt, og finner arbeidet motiverende i seg selv. Det er viktig for kommunen å tilrettelegge for 
at medarbeiderne fortsatt er motiverte og trives også inn mot etableringen av Nordre Follo. 
Kommunen har all grunn til å være stolt over sine medarbeider som hver dag bidrar til at 
innbyggerne trives og sørger for at brukerne får gode kommunale tjenester. 
 
Nærværstallet for 2017 er på 92,9 %, som er en økning på hele 0,9 prosentpoeng fra 2016. Dette er 
et meget gledelig resultat, og nærværet er bare 0,1 prosentpoeng under det vedtatte målet på 93 %  
i 2017.  
 
Digitalisering og innovasjon er viktige satsingsområder i kommunen. Felles digitale løsninger skal 
koble sammen kommunale tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. 
Nyskapning skal gi oss fremtidsrettede og bærekraftige løsninger og tjenesteleveranser. Det er derfor 
viktig å skape en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. I 2017 ble 
Oppegård nominert som en av tre kommuner til DIFI sin innovasjonspris for sitt arbeid med «Kultur 
for endring». Arbeidet med tilrettelegging for blant annet økt bruk av velferdsteknologi fortsatte. 
Samtidig har alle skoleelever nå sin egen iPad eller Chromebook. Det er innført nye elektroniske 
løsninger og ny digital kommunikasjon innenfor flere områder og flere er på trappene. 
 
Det økonomiske resultatet i 2017 viser et korrigert netto driftsresultat for kommunen på om lag 
53 mill kr. Det er da korrigert for inntekter som gjelder Nordre Follo, og som er bundet opp til denne 
bruken. Resultatet ble betydelig høyere enn opprinnelig budsjett. De viktigste årsakene til det 
positive resultatet er høyere skatteinntekter enn budsjettert, lavere renter og pensjonsutgifter, 
høyere statlige tilskudd, NAV-refusjoner, brukerbetaling og salgsinntekter. I 2017 ble det vedtatt 
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store investeringer de nærmeste årene innenfor blant annet omsorgsboliger, skole og idrettsanlegg. 
Det gode regnskapsresultatet i 2017 gir kommunen en bedre mulighet til å bidra med egenkapital til 
de kommende investeringene.  
 
Det er et mål at Oppegård kommune er - og skal være - en god kommune å bo og leve i, med 
tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i de kommunale tjenestene. I de to nærmeste årene vil 
kommunen bruke store ressurser for å bygge en ny kommune sammen med Ski. Nordre Follo 
kommune har blant annet som målsetting å være landets beste oppvekstkommune og i front på 
innovasjon innen gode helse- og omsorgstjenester. Sammen med politikere, innbyggere og 
medarbeidere i både Ski og Oppegård skal det beste fra begge kommunene brukes til å bygge den 
nye og fremtidsrettede kommunen Nordre Follo. Det vi gjør for Oppegård i dag gjør vi for Nordre 
Follo i morgen! 
 
Kolbotn, 31.3.2018 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
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2. OVERORDNET RAPPORTERING 

Dette kapittelet inneholder først kort informasjon om befolknings- og boligutvikling, siden det har 
stor betydning for utvikling av kommunen og kommunens tjenester. Så følger den formelle 
årsberetningen i henhold til lover og forskrifter. Følgende områder omtales nærmere; driftsresultat, 
investeringer og finansiering, finansrapportering og fond. 
 
Befolknings- og boligutvikling 
I løpet av 2017 økte innbyggertallet i kommunen med 190 innbyggere (0,7 %) til 27 178, mens 
veksten var på 192 personer i 2016. Befolkningsveksten har de siste årene vært lavere enn 
gjennomsnittet i Akershus (1,6 % i 2017). En av årsakene er en beskjeden boligbygging. Antall boliger 
i Oppegård var 11 017 per 1.1.17, og i 2017 ble det ferdigstilt 83 boliger. Det forventes en sterk 
befolkningsvekst i Osloregionen fremover. Oppegård vil få en del av veksten, og det vil bli flere større 
utbygginger i kommunen de nærmeste årene. 
 
 

2.1 Formell del av årsberetningen 
 
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske resultat 
Tabellen til høyre viser noen sentrale nøkkeltall 
for Oppegård kommune. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) ble på 57 mill kr i 
2017 og netto driftsresultat på 83 mill kr eller 
4,0 % av driftsinntektene. Dette resultatet 
inkluderer statlig støtte til etablering av Nordre 
Follo kommune. Justert for dette er kommunens 
reelle netto driftsresultat på om lag 53 mill kr 
eller 2,7 % av driftsinntektene.  
 
Netto forbruk for alle tjenesteområder endte med et merforbruk på 1,5 mill kr eller 100,1 % av 
justert budsjett. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det kunne brukes av disposisjonsfond til å 
dekke ekstraordinært vedlikehold og til utgifter til bygging av Nordre Follo. Det ble ikke brukt fond i 
2017 da man fant dekning for dette innen det ordinære driftsbudsjettet. Samlet utgjør dette om lag 
8,6 mill kr. Dersom disse midlene var blitt dekket fra fond, ville tjenesteområdene kommet ut med et 
mindreforbruk på om lag 7 mill kr.  
 
I 2017 ble det avsatt 139 mill kr til fond. Dette inkluderte avsetning av regnskapsmessig 
mindreforbruk fra 2016 på 78 mill kr, 30 mill kr til Nordre Follo og 3,6 mill kr til follosamarbeid. 
Øvrige avsetninger var øremerkede og kommunale midler som ble overført til 2017. Bruk av fond til 
driftsutgifter og investeringer utgjorde 65 mill kr.  
 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden for 
Oppegård kommune var ved utgangen av 2017 på 69 %, mot 75 % i 2016. Oppegård har en høy 
gjeldsgrad sammenlignet med «KOSTRA-gruppe 13 25 %» (gjennomsnittet av de 25 % mest 
kostnadseffektive kommunene i KOSTRA-gruppe 13) som har en gjeldsgrad på 57,8 %.  
 

Arbeidskapital og likviditet  
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den angir i hvilken grad 
kommunen har evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser. Inntekter og utgifter påløper ofte i ulik 
takt, noe som gjør kommunen avhengig av god likviditet til å dekke løpene drift. Beregningen er 
eksklusiv premieavviket, da premieavviket ikke påvirker kommunens likviditet. Arbeidskapitalen, 

Økonomiske nøkkeltall (mill kr) 2016 2017 

Bto driftsutgifter 1 876 2 014 

Lønn- og sosiale kostnader 1 271 1 363 

Bto investeringsutgifter 154 205 

Startlån utlån 59 79 

Renteutgifter 40 40 

Arbeidskapital, eks premieavvik 341 428 
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eksklusiv premieavvik, var ved utgangen av 2017 
på 428 mill kr. Økningen på 87 mill kr fra 2016 
bedrer kommunens betalingsevne, men 
Oppegård har en lavere arbeidskapital eksklusiv 
premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
(20,5 %) enn «KOSTRA-gruppe 13 25 %» 
(35,3 %).  
 
For å måle likviditeten benyttes nøkkeltallene 
likviditetsgrad 1 og 2. 
 
Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og dette 
forholdstallet bør være større enn 2. 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom 
kommunens mest likvide omløpsmidler (kasse, 
bank og kortsiktig gjeld). Dette forholdet bør 
være større enn 1. Kommunen har en 
tilfredsstillende arbeidskapital og likviditet.  
 
Pågående rettstvister 
Kommunen er saksøkt i forbindelse med begjæring om gjenåpning av en sak fra Follo tingrett. I 
tingrettens dom ble kommunen frifunnet for krav om erstatning i forbindelse med en oppsigelse. 
Borgarting lagmannsrett har avvist krav om gjenåpning i kjennelse av 13.11.2016. Saksøker har anket 
kjennelsen.  Kommunen har mottatt to varsel om søksmål i saker om erstatning. Det er så langt ikke 
mottatt stevning i noen av sakene.  
 
Garantiansvar 
Kommunens garantiansvar var ved utgangen av 2017 på 20,6 mill kr. Det er en reduksjon på 
2,2 mill kr fra 2016. Årsaken er at lånene nedbetales av partene som garantien er gitt til. For 
nærmere informasjon vises det til note 3 i årsregnskapet. 
 
Frie inntekter 
I 2017 økte kommunens skatteinntekter med 3,4 % i forhold 2016. Dette er om lag 34 mill kr høyere 
enn justert budsjett. På grunn av inntektsutjevningen må skatt og rammetilskudd sees i 
sammenheng. Rammetilskuddet ble om lag 21 mill kr (4,6 %) høyere enn i 2016, men ble likevel 
1,7 mill kr lavere enn justert budsjett. Kommunens samlede frie inntekter ble dermed 32 mill kr 
høyere enn justert budsjett.  
 
Egenkontroll og etikk 
Kommunestyret vedtok i januar 2017 reviderte etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Disse 
fremstår nå tydeligere og med klarere språk. Retningslinjene vedlegges alle nye arbeidskontrakter, og 
gjennomgås på de nyansattes introduksjonsdag. Kommunen har vært representert på årsmøtet i 
Transparency International, samt deltatt på KS sin årlige antikorrupsjonskonferanse. I forbindelse 
med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober ble det gjennomført en sikkerhetskampanje for alle 
kommunens databrukere. Rutiner for registrering i KS’ styrevervregister følges opp årlig. 
 
Virksomhetene rapporterer status på driftsbudsjettet månedlig. Det er rapportering hver andre 
måned på større investeringsprosjekter. I 2017 ble revidert økonomireglement og finansreglement 
vedtatt av kommunestyret.  Alle prosjektene i «Kultur for endring» bruker felles rapporteringsmal 
som viser status og fremdrift for det enkelte prosjekt og som gir styringsgruppen en samlet oversikt 
over hele prosjektporteføljen til «Kultur for endring».  
 

      

      

  2013 2014 2015 2016 2017 

Likviditetsgrad 1 2,0 1,6 2,2 2,0 2,0 

Likviditetsgrad 2 1,7 1,4 1,8 1,7 1,8 
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I 2017 har det vært flere revisjoner og tilsyn: 
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2017 

Virksomhet Tilsynsområde Tilsynsvirksomhet Status 

Pedagogisk psykologisk 

tjeneste, PPT 
Forvaltningsrevisjon PPT Follo distriktsrevisjon 

Revisjonen gjennomført i 2015, 

og etterarbeid fortsatte i 2016. 

Avsluttet 2017. 

Eiendom Prosjektstyring i byggesaker Follo distriktsrevisjon 

Revisjonen påbegynt i 2015. 

Rapporten fra FDR ble mottatt i 

2016.  Avsluttet. 2017. 

Skole  

 
Læringsmiljø oppl. § 9A 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

Gjennomført i 2016. Avvik lukket. 

Avsluttet 2017. 

IKT med flere IKT og beredskap Follo distriktsrevisjon 
Avsluttet 2016, etterarbeid 

fortsetter i 2017-2018. 

Hele kommunen  
Overordnet analyse - 

Forvaltningsrevisjonen            
Deloitte 

Rapport avsluttet februar 2016, 

etterarbeid fortsetter i 2017-

2018. 

Hele kommunen, Skole og 

Barneverntjenesten  

Forvaltningsrevisjonen – Div. Internkontroll, 

opplæringsloven og barnevernslova  
Deloitte 

Avsluttet i 2016, etterarbeid 

fortsetter i 2017-2018. 

Tiltak og tjenester for 

funksjonshemming, TILFU 

Landsomfattende tilsyn i 2016 i forhold til helse- 

og omsorgstjenester til personer med 

utviklingshemming 

Fylkesmannen 

Revisjon og rapport i 2016, 

etterarbeid fortsetter i 2017-

2018. 

UTE Vannforsyningssystem Mattilsynet 

Revisjonen gjennomført i 2016. 

Etterarbeidet fortsetter i 2017-

2018. 

Barnehage Internkontroll i barnehager Deloitte 
Gjennomført i 2017, etterarbeid 

fortsetter i 2018. 

Hele kommunen Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging Deloitte 
Gjennomført i 2017, etterarbeid 

fortsetter i 2018. 

 
Universell utforming 
Gjeldende lov- og forskriftskrav knyttet til universell utforming (UU) ivaretas ved alle nybygg og ved 
større rehabiliteringsarbeid, og det er løpende oppmerksomhet på detaljløsninger. Midler til 
universell utforming ved større rehabiliteringsarbeid ivaretas i bevilgning for oppgraderinger og 
rehabiliteringer av kommunens eiendomsmasse. For eksisterende bygningsmasse gjennomføres 
løpende UU tiltak i henhold til Tiltaksplan for kommunale bygg. I 2017 er det gjennomført kartlegging 
av skoler, og kartleggingen fortsetter i 2018, jf forskriftskrav om et universelt utformet Norge innen 
2025. Det har videre vært fokus på kartlegging og kompetanseøkning hos medarbeidere i forhold til 
universell utforming, samt kartlegging av leverandørers produkter. 
 
Likestilling 

Tallene som fremkommer i tabellene er basert på PAI-registeret, med tall per 1.12 det enkelte år 

 
Tabellen over viser kjønnsfordeling på ulike nivåer og innen ulike sektorer. Kommunen er en 
kvinnedominert arbeidsplass, og kjønnsfordelingen har vært stabil over flere år. Oppegård kommune 
er opptatt av mangfold og stillingsannonser oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett 
alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

  2015 2016 2017 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

I alt 79 % 21 % 80 % 20 % 79 % 21 % 

Rådmannsnivå 67 % 33 % 67 % 33 % 67 % 33 % 

Virksomhetsledernivå 84 % 16 % 85 % 15 %  82 % 18 % 

Sentraladministrasjonen 76 % 24 % 76 % 24 % 73 % 27 % 

Oppvekst 83 % 17 % 84 % 16 % 84 % 16 %  

Helse og sosial 86 % 14 % 85 % 15 % 84 % 16 % 

Kultur 56 % 44 % 60 % 40 % 60 % 40 % 

Teknisk sektor 34 % 66 % 34 % 66 % 34 % 66 % 
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Kommunen har mange medarbeidere med flerkulturell bakgrunn hovedsakelig innenfor Pleie og 
omsorg og Renhold. Kommunen har vedtatt at minst en kvalifisert søker fra landkode 2, det vil si 
søker med minoritetsbakgrunn, skal kalles inn til intervju. Virksomhetene er åpne for å ta i mot 
personer med flerkulturell bakgrunn til språkplasser og praksisplasser i samarbeid med NAV 
Oppegård og Oppegård kvalifiseringssenter (OKS). Dette kan bidra til å kvalifisere til arbeid i 
kommunen på et senere tidspunkt.  
 
Tabellen til høyre viser kjønnsfordeling i 
kommunestyret.  
 
Det har over flere år vært en målsetting at kvinner og menn skal ha lik grunnlønn for lik type arbeid. 
Det har i tillegg vært fokus på å jevne ut forskjeller i lederlønningene.  
 
Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn 
for kvinner i prosent av menns lønn 
justert for ulike faktorer. Tallene 
uttrykker hva kvinners lønn som andel av 
menns lønn ville vært dersom kvinner og 
menn hadde hatt samme 
årsverksfordeling innenfor hver av 
variablene det er justert for. Tallene 
justert for ansattgruppe eller stillingskode 
bør brukes som mål på kjønnsforskjell i 
lønn, siden tallene i stor grad holder 
utenfor den delen av lønnsforskjellen som 
skyldes ulike yrkesvalg. Målsettingen om 
lik grunnlønn for lik type arbeid er oppfylt 
i stor grad.  
 
Antall medarbeidere fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen: 

  2015 2016 2017 

Stillingsprosent Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

0-24,9 % 121 (6,8) 42 (9,0) 112 (6,1) 44 (9,2) 105 (5,5) 42 (8,3) 

25-49,9 % 133 (7,5) 36 (7,7) 133 (7,2) 45 (9,4) 133 (7) 47 (9,3) 

50-74,9 % 286 (16,1) 57 (12,2) 276 (15) 53 (11) 274 (14,4) 65 (12,8) 

75-99,9 % 370 (20,8) 47 (10) 370 (20,1) 53 (11) 380 (20) 49 (9,6) 

100 % 870 (48,8) 286 (61,1) 950 (51,6) 285 (59,4) 1011 (53,1) 304 (60) 

Sum 1 780 468 1 841 480 1 903 507 

 
Tabellen over viser at andelen som jobber heltid har gått jevnt opp siden 2015. Det er en nedgang i 
antallet som jobber i små stillingsstørrelser, det vil si under 25 %. Det er også en klar økning i andelen 
som jobber 100 %. Det er likevel fortsatt en utstrakt bruk av deltidsstillinger. Oppegård kommune 
jobber fortsatt systematisk med prosjekt «Heltid» som har til målsetting å finne tiltak som kan øke 
andelen som jobber heltid og øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen.  
 
Ytelser til ledende personer og revisor 

1 Inkluderer sluttoppgjør etc til tidligere ordfører  

 

  2015 2016 2017 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kommunestyret 61 % 39 % 61 % 39 % 55 % 45 % 

Lønn 
kvinner/menn 

2015 2016 2017 

Alder 99 % 100 % 101 % 

Ansattgruppe 101 % 100 % 100 % 

Stillingskode 101 % 101 % 100 % 

Utdanning 102 % 101 % 100 % 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Godtgjørelse til ledende personer 2015 2016 2017 

Administrasjonssjef, lønn (rådmann) 1 071 716 1 167 213 1 167 213 

Administrasjonssjef, innskudd til pensjon 137 317 174 526 166 611 

Ordfører, godtgjøring 1 283 8621 1 011 231 1 035 372 

Ordfører, innskudd til pensjon 144 772 162 814 151 323 
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Deloitte AS er kommunens revisor. I 2017 betalte Oppegård kommune til sammen kr 812 976 i 
godtgjørelse til revisor. Kr 361 976 var betaling for regnskapsrevisjon og kr 451 000 var betaling for 
forvaltningsrevisjon.   
 
Interkommunale samarbeid med hovedkontor i Oppegård 

 
 

2.2 Driftsresultat 
 
Oppegård kommune fikk et netto driftsresultat på 83 mill kr eller 4,0 % av driftsinntektene. Korrigert 
for midler som gjelder Nordre Follo, var reelt netto driftsresultat for Oppegård kommune på 
53 mill kr eller 2,7 % av driftsinntektene. Dette er godt over målet som er 1,75 %. I opprinnelig 
budsjett var det budsjettert med et driftsresultat på 5 mill kr. Korrigert driftsresultat er 54 mill kr 
lavere enn driftsresultatet i 2016. Etter avsetning og bruk av fond, er det et regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2017 på om lag 57 mill kr.  
  
Driftsinntekter 
Oppegård kommunes driftsinntekter (eksklusiv interne overføringer) består av: 

 skatt på inntekt og formue 

 rammetilskudd fra staten 

 øvrige driftsinntekter som brukerbetalinger, refusjoner, salgs- og leieinntekter og øremerkede 
tilskudd  

 
Samlede driftsinntekter ble i 2017 på 2 106 mill kr. Driftsinntektene per innbygger økte fra kr 73 885 i 
2016 til kr 77 489 i 2017. Dette var en økning på kr 3 604 (4,9 %).   
 
Den største andelen av driftsinntektene 
består av frie inntekter, det vil si skatt på 
inntekt og formue og rammetilskudd. I 2017 
utgjorde de frie inntektene 1 490 mill kr 
(71 %) av de totale driftsinntektene. Frie 
inntekter styres av staten. Rammetilskuddet 
er i all hovedsak avhengig av størrelsen på 
statlige rammer til kommunesektoren og 
utviklingen i folketallet i de aldersgruppene 
som etterspør kommunale tjenester. 
Inntektsutjevning i inntektssystemet 
fungerer slik at kommuner med høye 
skatteinntekter blir trukket i inntektene til 

fordel for kommuner med lave 
skatteinntekter. Rammetilskudd og skatt må 
derfor sees under ett. Oppegård kommune 
ble i 2017 trukket 134 mill kr eller kr 4 950 
per innbygger i netto inntektsutjevning.  

Navn Deltakere Hensikt 
Oppegård kommunes 
tilskudd i 2017 

Kemneren i Follo Kommunene Oppegård, Enebakk, Frogn, 
Ski, Vestby og Ås 

Drive felles skatteoppkreverkontor for 
deltakerkommunene.  

3 329 928 

Follorådet Kommunene Oppegård, Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Ski, Vestby og Ås, samt Akershus 
Fylkeskommune  

Mer styrke utad på ulike regionale 
utviklingsområder. 
 
Kvalitets- og effektivitetsforbedringer 
gjennom interkommunalt samarbeid om 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, 
forvaltning og administrasjon.  

322 168 
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Oppegård kommune er regnskapsfører for Nordre Follo Fellesnemnd. Statlige tilskudd på om lag 35 
mill kr er inntektsført i Oppegård kommune, og inngår som en del av driftsinntektene. Om lag 31 mill 
kr av disse midlene var ubrukt per 31.12.2017 og er satt på bundet driftsfond.  
 
Kommunens skatteinngang ble i 2017 på 1 011 mill kr, og 34 mill kr høyere enn budsjettert. 
Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2017 på 125,7 %. For 2016 var 
tilsvarende andel 124,5 %. Økningen i skatteinntektene fra 2016 til 2017 var på 4,8 %, mens det for 
landet var en økning på 4,5 %. Rammetilskuddet til Oppegård kommune ble på 479 mill kr og er om 
lag 2 mill kr lavere enn justert budsjett. Samlet var det en merinntekt på frie inntekter på 32 mill kr i 
forhold til justert budsjett. Redusert rammetilskudd skyldes at kommunen ble trukket relativt mer i 
inntektsutjevningen på grunn av den store merinntekten på skatt.  
 
Brukerbetalinger, kommunale avgifter, salgs- og leieinntekter med mer utgjorde 313 mill kr eller 15 % 
av driftsinntektene. Andre driftsinntekter besto blant annet av diverse tilskudd fra staten, NAV-
refusjoner og momskompensasjon, og utgjorde 303 mill kr eller 14 % av driftsinntektene i 2017. Av 
disse inntektene utgjorde NAV-refusjoner 59 mill kr og var 13 mill kr høyere enn justert budsjett. 
NAV-refusjonene må sees i forhold til blant annet utgifter til vikarer med refusjon og kjøp av 
tjenester. Utgiftene til dette inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift utgjorde 49 mill kr som var 
13 mill kr høyere enn justert budsjett.  
 
Premieavviket er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Dette skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I 2017 betalte kommunen betydelig høyere 
pensjonspremie enn beregnet pensjonskostnad. Denne differansen utgjør årets premieavvik. 
Premieavviket ble på 17 mill kr og utgjør en «inntekt» i driftsregnskapet for 2017. Akkumulert 
premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2017 utgjorde 93 mill kr som er en økning på 3 mill kr fra 
2016. Premieavviket skal utgiftsføres årlig med 1/7. For 2017 utgjorde utgiftsføring av tidligere 
akkumulert premieavvik 14 mill kr.  
 
Driftsutgifter  
Oppegård kommunes driftsutgifter (eksklusiv interne overføringer) består av:  

 lønn og sosiale utgifter 

 kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen  

 kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen (for eksempel kjøp av tjenester 
fra ulike interkommunale selskap som Follo Ren og Follo Brannvesen, tilskudd til private 
barnehager og fastleger)  

 andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger 
 
Samlede driftsutgifter ble for 2017 på 2 014 
mill kr og var 12 mill kr høyere enn justert 
budsjett. Per innbygger utgjorde 
driftsutgiftene i 2017 kr 74 088 mot 
kr 69 520 i 2016.  
 
Kostnader til lønn og sosiale utgifter 
utgjorde 1 363 mill kr i 2017 eller 67,7 % av 
driftsutgiftene. Lønnskostnadene inkludert 
sosiale utgifter økte med 92 mill kr (7,3 %) 
fra 2016 til 2017. Andre driftsutgifter økte 
med 45 mill kr fra 2016 (7,5 %).  
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2.3 Investeringer og finansiering 
 
Investeringsutgifter i 2017 var på brutto 204,5 mill kr, eksklusiv startlån. Opprinnelig budsjetterte 
utgifter var brutto 379,9 mill kr. Ved 1.tertialrapport 2017 ble budsjettet redusert med brutto 11,5 
mill kr til 368,5 mill kr. Årsaken til reduksjonen var i hovedsak forsinkelser og endret periodisering av 
utgiftene. Ved 2.tertial ble det varslet om et forventet avvik i 2017 på netto 72,5 mill kr i forhold til 
justert budsjett for 2017. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelse i prosjektene og at 
utgiftene skyves fra 2017 til 2018/2019. De største prosjektene med endret periodisering i 2017 var 
investeringer i VAR-området, rehabilitering og nytt bygg Kolbotn skole, Nye Greverudlia barnehage, 
ny ungdomsskole og ny idrettshall. Grafen under viser utviklingen av brutto investeringsutgifter i 
perioden 2013-2017. Investeringsutgifter til selvkostområdene utgjorde 30,4 mill kr i 2017. 
 
Større oppstartede investeringer i 2017: 

 Ny ungdomsskole 

 Ny idrettshall 

 Ny svømmehall 

 Bålerud, vann og avløp 

 Kolbotn skole, nybygg og rehabilitering 

 Fløysbonn skole, rehabilitering 

 Reservevannsløsning, Oppegård – Oslo 
 
Det ble bevilget 78,5 mill kr i startlån, hvorav 7,6 
mill kr ble bevilget i 2016. Kommunen mottok 70 
mill kr i lån fra Husbanken til dette formålet.  
 
Investeringer blir omtalt nærmere i kapittel 5 Investeringsprosjekter. 
 
Investeringer ble finansiert med 23,8 % lån, 10,7 % bruk av fond og 4,1 % overføring av midler fra 
driftsregnskapet. De resterende 61,4 % ble finansiert ved salg av fast eiendom og driftsmidler, 
tilskudd og refusjoner inklusiv kompensasjon for merverdiavgift på investeringer. 
 
Gjeld og finanstransaksjoner 
Langsiktig gjeld økte med 151 mill kr (3,8 %) fra 
2016. Det skyldes en økning både i 
pensjonsforpliktelsene og øvrig gjeld. Pensjons-
forpliktelsen gir uttrykk for den økonomiske 
forpliktelse kommunen har for alle innmeldte i 
pensjonsordningen. Pensjonsmidlene, som er 
motposten i balansen, skal dekke denne 
forpliktelsen. Det vil alltid være avvik mellom 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidler da de 
beregnes ut i fra forskjellige forutsetninger. 
Diagrammet viser utviklingen i kommunens 
samlede langsiktige gjeld i perioden 2013 til 
2017.  
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Grafen viser utviklingen i netto lånegjeld, det vil 
si gjeld inklusiv investeringslån og startlån, 
redusert med ubrukte lånemidler og utlån. Netto 
lånegjeld i % av driftsinntekter viser en nedgang 
på 6 prosentpoeng fra 2016 til 2017 på 
kommunenivå (tall eksklusiv interkommunale 
selskaper). Årsaken til reduksjonen er større 
andel ubrukte lånemidler og høyere 
driftsinntekter enn budsjettert for 2017. Netto 
lånegjeld pr innbygger er også redusert.  
 
 
Tabellen viser kommunens samlede lånegjeld 
fordelt per långiver. Det er en økning i %-andelen 
til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 
Husbanken, sammenlignet med 2016. I 2017 ble 
låneopptaket til investeringer gjort i KLP, mens 
låneopptak til startlån ble gjort i Husbanken. 
 
49 % av kommunens låneportefølje hadde 
fastrente ved utgangen av året. Snittrente for 
hele låneporteføljen var på 2,1 %. Se kapittel 2.4 
Finansrapportering for utfyllende kommentarer. 
 
Renteutgifter og avdrag tilsvarte 6,4 % av 
kommunens driftsinntekter. Høy lånegjeld og en 
andel lån med flytende rente på 51 % medfører 
at kommunens samlede renteutgifter varierer 
relativt mye fra år til år avhengig av rentenivået. 
I 2017 utgjorde rentekostnadene 40,5 mill kr 
eller 1,9 % av driftsinntektene. Det er på samme 
nivå som i 2016, men en reduksjon i forhold til 
andel av driftsinntektene grunnet høyere 
driftsinntekter. Avdrag utgjorde 95,4 mill kr. Det 
var en økning på 1,5 mill kr fra 2016. Kommunen 
har ingen avdragsfrie lån. Diagrammet viser 
kommunens utgifter til renter og avdrag i 
prosent av driftsinntektene i perioden 2013 til 
2017. 
 
Renteutgiftene kan deles opp etter hva som går 
til selvfinansierende investeringer og hva som går 
til øvrige investeringer. Selvfinansierende 
investeringer er investeringer hvor kommunen 
har en inntekt som dekker renteutgiften. For 
startlån mottar kommunen renteinntekter på 
utlån og innen selvkostområdene inngår 
kalkulatoriske renter på anleggsmidlene i 
gebyrberegningene. I tillegg mottar kommunen 
rentekompensasjon fra staten på noen tidligere 
investeringer i skolebygg, kirken og pleie- og 
omsorgsbygg. Andelen av renteutgiftene som går 
til selvfinansierende investeringer er 37 %. 

Gjeld per 31.12.2017 Mill kr % andel 

Kommunalbanken 1 065 57,2 % 

KLP 479 25,7 % 

Husbanken 318 17,1 % 

Sum 1 862 100 % 

Nøkkeltall, låneporteføljen 31.12.2016 31.12.2017 

Snittrentebinding hele porteføljen 1,88 år              2,12 %  

Snittrente hele porteføljen 2,28 % 2,10 % 

- Snittrente, flytende lån 1,74 % 1,53 % 

- Snittrente fastrente lån 3,02 %  2,8 % 

Andel lån med fast rente 42 % 49 % 

Andel lån med flytende rente 58 % 51 % 

Fordeling av renteutgifter i 2017, tall i mill kr   

Renter på selvfinansierte investeringer   

Startlån 5,9 

Selvkost 4,9 

Mottatt rentekompensasjon fra staten 4,4 

Renter til øvrige investeringer   
Øvrige investeringer 25,3 

Totale renteutgifter 2017 40,5 

Andel renteutgifter til selvfinansierte investeringer  37 % 
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2.4 Finansrapportering 
 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Ledig likviditet utgjorde 619 mill kr per 31.12.2017. Kommunens likvide midler består av innskudd på 
kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende finansreglement. 
 
  31.12.2016 30.4.2017 31.8.2017 31.12.2017 
  Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr % 

Innskudd hos hovedbankforbindelse 492,0 100 %        565,4  100 %        459,0  100 % 619,0 100 % 

Innskudd med tidsbinding                 

Andel pengemarkedsfond                 

Samlet kortsiktig likviditet:        492,0  100 %        565,4  100 %        459,0  100 %        619,0  100 % 

Gjennomsnittlig årlig avkastning   1,4 %   1,3 %   1,2 %   1,1 % 

Sammenligning - gjennomsnittlig 3 mnd 
NIBOR-rente   1,1 %   1,0 %   0,9 %   0,9 % 

 
Gjennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2017 var på 1,1 %. Kommunen har en bedre 
avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre måneders NIBOR-rente.   
 
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
Gjeldsporteføljen til kommunen var på 1 861,6 mill kr ved utgangen av 2017, hvorav startlån til 
videre utlån utgjorde 315,3 mill kr. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat- eller 
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko. 
 
Låneopptak på 100 mill kr til investeringer ble gjennomført i desember 2017. Lånet ble tatt opp med 
fast rente og 30 års nedbetalingstid. Med bakgrunn i justert budsjett for investeringer og varslede 
forsinkelser eller endret periodisering ble låneopptaket redusert fra 267,2 mill kr til 100 mill kr. I 2017 
ble det tatt opp 70 mill kr i startlån. Lånet ble tatt opp med 35 års nedbetalingstid og fordelt likt 
mellom fast og flytende rente. 
 

  
Ramme 
finans- 31.12.2016 30.4.2017 31.8.2017 31.12.2017 

  reglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt 3 Mill kr % Rbt 

Ordinære lån                           

Lån med pt rente 
≥ 33 % 

1 041,6 57 % 0,04 1 021,2  57 % 0,04 1 020,4  56 % 0,04 989,3 53 % 0,04 

Lån med NIBOR basert 
rente1 12,5 1 % 0,33 12,5 1 % 0,46 11,3 1 % 0,17 10,0 1 % 0,33 

Lån med fast rente ≥ 33 % 772,9 42 % 4,38 769,8 43 % 4,07 780,4 43 % 4,28 862,3 46 % 4,52 

Samlet langsiktig gjeld      1 827,0  100 % 1,88     1 803,4  100 % 1,76 1 812,1  100 % 1,87  1 861,6  100 % 2,12 

Låneporteføljens årlige 
snittrente    2,28 % 2,29 % 2,19 % 2,12 % 

Sammenligning - 
kalkyle rente selvkost 2   1,68 % - - 1,98 % 

Antall løpende 
enkeltlån   36 36 38 38 

Største enkeltlån i % av 
samlet låneportefølje 

< 25 % 
    

9,30 % 8,81 % 

Verdien av lån som 
forfaller og må 
refinansieres innen 
12 mnd 

< 20 % 

    

0 % 0 % 

1 renten endres 1.5 og 1.11  
2 gjennomsnittlig fem års swaprente, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Dette er ansett for å være en god sammenligningsrente for 
kommunens gjeldsportefølje med vekt på flytende rente.   
3 gjennomsnittlig rentebindingstid (Rbt) i år 
 

Gjennomsnittlig rente for den totale låneporteføljen var ved utgangen av 2017 på 2,12 %, hvorav 
snittrenten på lån med fast rente var 2,8 % og på lån med flytende rente 1,53 %. Låneporteføljens 
snittrente har hatt en liten reduksjon i 2017.  For å redusere risiko for økning i utgiftsnivået som følge 
av renteendringer, inngås avtaler om fastrente. Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført 
innenfor gjeldende finansreglementet.  
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Snittløpetid på låneporteføljen til kommunen var 20 år per 31.12.2017. 
 
Finansreglementet gir som ramme at 
gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på 
samlet rentebærende gjeld skal være mellom ett 
og fem år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for 
hele gjeldsporteføljen var i 2017 på 2,12 år. I 
2017 er det forlenget to fastrente lån med 
henholdsvis tre og fem nye år, og halvparten av 
låneopptaket for startlån i 2017 er tatt opp med 
en bindingstid på 20 år. Grafen til høyre viser 
låneporteføljens rentebinding frem i tid. Lån med 
flytende rente og lån med fastrente med 
bindingstid som utløper innen 1 år vises med 
renteforfall 0-1 år.  
 
Kommunen er sårbar for store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. 
Nedenfor vises en enkel beregning av renterisiko for kortsiktig likviditet og langsiktig gjeld, dersom 
renten øker med henholdsvis 1 %, 3 % og 5 %. De siste tiårene har renten steget kraftig i to perioder. 
En periode hvor den steg med 5 prosentpoeng på et halvt år, og den andre perioden 5 prosentpoeng 
over en fire års periode. Kommunen bør på bakgrunn av dette kunne håndtere en renteøkning på 
5 % på kort sikt. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens gjeld til investeringer ved utgangen av 
2017. Den ser bort fra gjenværende løpetid på gjeld med fast rente. Beregningen forutsetter at 
renteøkningen inntreffer umiddelbart og beregner økte netto utgifter i løpet av ett år. Startlån er 
ikke tatt med i beregningen da kommunens renteinntekter på utlån vil øke tilsvarende. 
 
Renterisiko - status per 31.12.2017 Portefølje fordeling Mill kr 

Gjeld med flytende rente 51 %                791  

Gjeld med fast rente 49 %                755  

Sum gjeld, eks startlån 100 %             1 546  

Bankinnskudd 100 %                619  

Netto flytende gjeld                  172  

Beregnet økte utgifter     

En økning av rentenivået med 1 prosentpoeng for netto flytende gjeld                      2  

En økning av rentenivået med 3 prosentpoeng for netto flytende gjeld                      5  

En økning av rentenivået med 5 prosentpoeng for netto flytende gjeld                      9  

 
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av en endring i renten det første året. Gjeld til investeringer, 
eksklusiv startlån, med flytende rente utgjorde ved 2017 51 %. En økning i rentenivået på ett 
prosentpoeng fra dagens nivå vil øke kommunens netto renteutgifter med 2 mill kr. Tilsvarende vil en 
endring på fem prosentpoeng øke årlige netto renteutgifter med 9 mill kr. Kommunen har 
opparbeidet et skatt-, rente- og pensjonsfond på 53 mill kr ved utgangen av 2017, som på kort sikt 
kan bidra til å dekke inn en eventuell økning i rentenivået. 
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2.5 Fond 
 
Kommunen hadde ved utgangen av 2017 totalt 369 mill kr avsatt på fond. Dette var en økning på 
74 mill kr (25 %) fra 2016. 
 
Disposisjonsfondet er en indikator for hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har, og gir uttrykk 
for den økonomiske handlingsfriheten. Det 
finnes ikke en klar norm for disposisjonsfondets 
størrelse, men en anbefaling er 5-10 % av 
kommunens inntekter (Telemarksforskning). Per 
31.12.2017 utgjorde kommunens disposisjons-
fond 13,6 % av brutto driftsinntekter, mot 
11,3 % ved utgangen av 2016. Dersom 
kommunestyret vedtar å avsette hele eller deler 
av det regnskapsmessige mindreforbruket for 
2017 på 57 mill kr til disposisjonsfond, kommer 
dette i tillegg til disposisjonsfondet på 175 mill kr 
per 31.12.2017.  
 
Kommunens frie fond er viktige buffere for å 
møte ekstraordinære forhold som svikt i 
skatteinntektene eller økte renter. I tillegg 
innebærer dette at de store investeringene som 
kommunen skal gjøre de nærmeste årene i 
større grad kan finansieres med økt bruk av 
egenkapital og følgelig reduserte låneopptak.  
 
 
 
Samlet viser selvkostfondene innenfor UTE og 
Bygg og kart en positiv saldo, men den er 
redusert fra 2016.  Se kapittel 4.7 Samfunn og 
teknikk hvor selvkostområdene er nærmere 
omtalt.  
 
 
 
 
 
Det er satt av om lag 81 mill kr til 
disposisjonsfond. Dette gjelder først og fremst 
disponering av mindreutgifter fra 2016 på om lag 
80 mill kr. I tillegg er det satt av om lag 1 mill kr 
til påløpte, men ikke regnskapsførte utgifter. 
Kommunestyret vedtok for 2017 og 2018 at det 
kunne brukes inntil 7,5 mill kr fra 
vedlikeholdsfondet til ekstraordinært 
vedlikehold.  
 
  

Fond (tall i mill kr) 31.12.2016 31.12.2017 

Bundne driftsfond     

Renovasjonsfond 6,6 1,3 

Vannfond 9,7 01 

Avløpsfond 11,8 12,2 

Oppmåling 0,5 0,9 

Bygge- og delesak 0,1 3,7 

Fond Follosamarbeid 7,1 5,7 

Øremerkede midler  15,8 19 

Andre bundne driftsfond 5,1 34,1 

Sum bundne driftsfond 56,6 76,9 

Bundne investeringsfond 2,8 2,8 

Disposisjonsfond     

Flyktningefond 11,9 11,9 

Disposisjonsfond 126,8 175 

Skatt, renter og pensjonsfond 53,3 53,3 

Vedlikeholdsfond 27,4 27,4 

Kommunereform 0 15 

Kompetanseutviklingsfond 3,5 3,5 

Andre disposisjonsfond 2,1 1 

Sum disposisjonsfond 225 287,1 

Ubundne investeringsfond     

Ubundet investeringsfond 10,2 2,2 

Andre investeringsfond 0 0 

Sum ubundne investeringsfond 10,2 2,2 

Sum fond 294,6 369,0 
1Underskudd i selvkostkalkylen føres ikke i årsregnskapet, men føres 
på memoriakonti i balansen. 
   

Selvkostfond 31.12.2016 31.12.2017 

Renovasjonsfond 6,6 1,3 

Vannfond 9,7 -1,0 

Avløpsfond 11,8 12,2 

Slam/privet -1,2 -1,1 

Feiing 0 0 

Oppmåling 0,5 0,9 

Bygge- og delesak 0,1 3,7 

Sum selvkostfond 27,5 16,0 

   

Avsetning/bruk av fond 31.12.2016 31.12.2017 

Avsetning disposisjonsfond 82,8 80,9 

Avsetning bundne disposisjonsfond 32,8 58,1 

Bruk av disposisjonsfond -44,5 -18,8 

Bruk av bundne driftsfond -21,1 -37,9 

Bruk av ubundet investeringsfond 0 -8,1 

Bruk av bundne investeringsfond -1,8 0 

Sum avsetning(+)/bruk av fond (-) 48,2 74,2 
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Avsetning til bundne driftsfond på 58 mill kr består av 19 mill kr til avsetning av øremerkede midler, 
om lag 4 mill kr i mindreforbruk til Follorådet og Kemneren i Follo. I tillegg er det avsetning til 
selvkostfondene innen UTE og Bygg og kart på om lag 5 mill kr. Det er også satt av om lag 
30 mill kr mill kr til bundet driftsfond som er resterende statlige tilskudd til Nordre Follo 
Fellesnemnd.  
 
Bruk av disposisjonsfond på om lag 19 mill kr gjelder først og fremst overføring til finansiering av 
investeringer på 14 mill kr. Det er også regnskapsført tilbakeføring av midler overført fra 2016. Dette 
er utgifter som påløp i 2016, men som ble utbetalt i 2017. Kommunestyret vedtok ved behandling av 
handlingsprogrammet for 2017-2020 at det i 2017 og i 2018 kunne brukes inntil 15 mill kr til 
ekstraordinært vedlikehold finansiert ved bruk av Vedlikeholdsfondet. I 2017 ble det utført 
ekstraordinært vedlikehold på drøye 6,2 mill kr. Dette ble dekket innen for kommunens ordinære 
driftsbudsjett, og det var ikke nødvendig å bruke av Vedlikeholdsfondet.  
 
Bruk av bundne driftsfond på om lag 38 mill kr fordeles med 15 mill kr til selvkostområdene innen 
UTE og Bygg og kart, om lag 5 mill kr er tilbakeføring av midler tilhørende Kemneren i Follo, 
Follorådet, og tilbakeføring av øremerkede midler fra 2016 med om lag 16 mill kr. Det ble også gjort 
en teknisk omklassifisering av fond for Boligtilskudd på om lag 2 mill kr fra bundet driftsfond til 
disposisjonsfond. 
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2.6 Hovedoversikt og nøkkeltall 
 
Hovedoversikt drift     

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2017 
Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Driftsinntekter        

Brukerbetalinger 116 917 117 982 118 666 117 398 

Andre salgs- og leieinntekter 181 250 194 881 195 289 189 994 

Overføringer med krav til motytelse 167 268 192 857 191 561 172 608 

Rammetilskudd 481 250 479 569 458 669 456 122 

Andre statlige overføringer 81 549 104 533 55 960 50 504 

Andre overføringer 3 466 6 035 9 863 9 945 

Skatt på Inntekt og formue 977 000 1 011 000  964 475 867 874 

Sum driftsinntekter 2 008 701 2 106 489 1 994 486 1 864 445 

     

Driftsutgifter        

Lønnsutgifter 1 069 332 1 073 369 997 391 946 949 

Sosiale utgifter 305 684 289 366 273 170 261 151 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon 219 103 259 797 231 763 205 733 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjon 198 305 198 775 191 461 173 922 

Overføringer 112 604 90 257 82 325 77 446 

Avskrivninger 106 588 113 632 109 337 106 990 

Fordelte utgifter -10 708 -11 624 -9 237 -14 246 

Sum driftsutgifter 2 000 909 2 013 573 1 876 210 1 757 945 

         

Brutto driftsresultat 7 792 92 916 118 275 106 500 

         
Finansinntekter        

Renteinntekter 11 500 12 636 12 417 14 056 

Mottatte avdrag på utlån 100 157 216 155 

Sum eksterne finansinntekter  11 600 12 793 12 634 14 211 

         
Finansutgifter        

Renteutgifter 47 296 40 451 40 333 45 598 

Avdrag på lån 96 400 95 386 93 833 89 613 

Sosial utlån 200 187 56 112 

Sum eksterne finansutgifter 143 896 136 024 134 223 135 323 

        

Motpost avskrivinger 106 588 113 632 109 338 106 990 

        
Netto driftsresultat -17 916 83 317 106 024 92 378 

        
Anvendelse av netto driftsresultat       

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 78 058 78 058 76 649 14 562 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk       

Bruk av fond 34 892 42 990 25 576 26 796 

Avsatt til fond 90 234 139 055 115 641 53 052 

Overføring til investeringsregnskapet 4 800 8 383 14 550 4 035 

Sum anvendelse av netto driftsresultat 60 142 104 448 104 615 30 291 

        
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - 56 927 78 058 76 649 
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Hovedoversikt investering 
    

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2017 
Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Inntekter         

Salg av driftsmidler og fast eiendom 91 770 91 820 20 204 12 547 

Andre salgsinntekter       

Overføringer med krav til motytelse  3 042 2 039 15 605 

Kompensasjon for merverdiavgift 55 802 27 104 11 931 17 186 

Statlige overføringer 5 920 3 698 14 753 1 908 

Andre overføringer 185  1 330 6 510 

Renteinntekter, utbytte eieruttak       

Sum inntekter 153 677 125 664 50 257 53 756 

     
 

Utgifter       

Lønnsutgifter  3 636  92 

Sosiale utgifter  1 146  13 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjonen 312 721 172 360 142 481 115 637 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjonen       

Overføringer (merverdiavgift og overføring til kirken) 55 802 27 343 11 931 17 426 

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter       

Fordelte utgifter       

Sum utgifter 368 523 204 486 154 412 133 168 

     
 

Finanstransaksjoner       

Avdragsutgifter 17 300 40 310 35 046 26 067 

Utlån 70 000 78 504 59 379 54 556 

Kjøp av aksjer og andeler 4 800 4 894 4 452 4 035 

Dekning av tidligere års udekket       

Avsetninger til ubundne investeringsfond       

Avsetninger til bundne fond       

Avsetning til likviditetsreserve       

Sum finanstransaksjoner  92 100 123 708 98 877 84 659 

Sum finansieringsbehov 306 946 202 530 203 032 164 071 

     
 

Dekket slik       

Bruk av lån 232 346 133 100 116 497 131 437 

Mottatte avdrag på utlån 17 300 39 248 30 129 28 182 

Salg av aksjer og andeler       

Bruk av tidligere års udisponert       

Overføring fra driftsregnskapet 5 300 8 383 14 550 4 035 

Bruk av disposisjonsfond 43 920 13 720  40 000   

Bruk av bundne investeringsfond 8 080 8 080 1 856 
 

Sum finansiering 306 946 202 530 203 032 164 071 

  
 

  
 

Udekket/udisponert                               -                         -                           -  
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Balanse 
    

Tall i hele tusen kroner 2017 2016 2015 2014 

Eiendeler         

Omløpsmidler         

Kasse, bank, sertifikater m.v. 689 045 562 155 425 167 359 331 

Premieavvik 92 651 89 144 74 051 84 842 

Kortsiktige fordringer 125 087 116 895 93 308 72 858 

Sum omløpsmidler 906 783 768 194 592 526 517 031 

        
Anleggsmidler       

Aksjer 48 635 43 742 39 290 35 255 

Utlån 308 739 269 495 240 464 215 278 

Utstyr, maskiner og transportmidler 112 185 79 862 60 759 66 216 

Pensjonsmidler 1 901 293 1 745 356 1 693 411 1 589 015 

Faste eiendommer 3 102 800 3 086 199 3 067 678 3 059 505 

Sum anleggsmidler 5 473 652 5 224 654 5 101 602 4 965 269 

        
Sum eiendeler 6 380 435 5 992 848 5 694 128 5 482 299 

        
Gjeld/egenkapital       

Gjeld       

Kortsiktig gjeld 386 187 337 632 235 086 266 079 

Langsiktig gjeld 1 861 611 1 827 008 1 816 082 1 769 346 

Pensjonsforpliktelser 2 308 373 2 191 739 2 114 079 2 067 033 

Sum gjeld 4 556 171 4 356 379 4 165 247 4 102 458 

        
Egenkapital       

Fondsmidler 368 930 294 664 246 455 220 615 

Endring i regnskapsprinsipp AK drift -13 792 -13 792 -13 792 -13 792 

Regnskapsmessig overskudd 56 927 78 058 76 649 14 562 

Annen egenkapital 1 412 200 1 277 539 1 219 569 1 158 456 

Sum egenkapital 1 824 265 1 636 469 1 528 881 1 379 841 

        
Sum gjeld/egenkapital 6 380 436 5 992 848 5 694 128 5 176 447 
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3. OVERORDNET MÅLEKART 

Oppegård kommune har fire fokusområder for styring og rapportering; Folkehelse, miljø og samfunn, 
Brukere av kommunale tjenester, Medarbeidere og arbeidsformer og Økonomi. Målsettingen er å 
sikre at organisasjonen fokuserer og måler resultater på de viktigste områdene. Innenfor de fire 
fokusområdene er det definert hva det er kritisk at kommunen lykkes med for å nå fastsatte mål. Til 
de kritiske suksessfaktorene er det knyttet styringsindikatorer og definert ambisjonsnivå for hva 
kommunen skal prestere. Resultatene skal vise om organisasjonen er på rett vei og gi grunnlag for 
læring og forbedring. Alle virksomheter skal vurdere hvordan de kan bidra til oppfølging av 
overordnede mål og strategier innenfor de fire fokusområdene. 
 

Det overordnede målekartet viser resultater for styringsindikatorer som gjelder for hele 
organisasjonen. Resultat for de enkelte tjenesteområdene er nærmere omtalt i kapittel 4 
Tjenesteområder.  
 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  87 %  85 %  82 %  82 %  90 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  11 P µg/l  16 P µg/l  17 P µg/l  17 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  24 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  20 P µg/l   

Gjenvunnet husholdningsavfall  98 %  93 %  91 % 89 %  95 %   

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Valgdeltakelse kommunevalg   68,3 %2     -   

 
Brukere av kommunale tjenester 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage  5,0     5,03   -   

Brukertilfredshet fritidssentrene   4,9 3      -   

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste    5,14    -   

Brukertilfredshet TILFU - pårørende    4,13     -   

Brukertilfredshet PLO - beboere på institusjon    5,14    -   

Brukertilfredshet PLO - pårørende av beboere på 
institusjon 

   4,53     -   

Brukertilfredshet omsorgsboliger    5,04    -   

Brukertilfredshet hjemmetjenesten    5,13     -   

Brukertilfredshet fysioterapi 5,3    5,3    5,3     

Brukertilfredshet ergoterapi  4,6      -   

Brukertilfredshet helsestasjon    5,35    -   

Brukertilfredshet NAV Oppegård  4,8    4,9     -   

Brukertilfredshet byggesaksbehandling  4,7    4,2    4,2    4,4    4,7     

Brukertilfredshet Kulturskolen   4,9     5,13     -   

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn6   4,2    4,1    4,2    4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn6   3,7    3,7    3,7    4,3     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn6    7  4,5     

Brukertilfredshet foreldre SFO    4,43      -   

Brukertilfredshet Barnevernet   5,1     5,1    5,1     
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Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Kompetanse        

Bruk av kompetanse   4,3     4,3    4,3     

Arbeidsglede        

Mestringsklima   4,2     4,2    4,3     

Dialog        

Nærvær 92,1 %    92,2 %    92,0 %    92,9 %    93 %     

Rolleklarhet   4,3     4,4    4,3     

Ledelse        

Mestringsorientert ledelse   4,1     4,1    4,3     

Arbeidsformer og nytenking        

Fleksibilitetsvilje   4,5     4,5    4,5     

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris   61    48    48    60     

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse    82 %  82 %   

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdenes samlede forbruksprosent  98,5 %  96,5 %  99,0 %  100,1 % <100 %   

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter  1,1 %  5,0 %  5,3 % 4,0 %  1,75 %   

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter    13,6 %  10,0 %   

Gj.snittlig lånefinansiering av investeringer siste 4 år, 
eksl VAR 

   34,8 %  <60,0 %   

1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 72 % 
3 Målet ved forrige måling var 5,0 
4 Målet ved forrige måling var 5,1 
5 Målet ved forrige måling var 5,2 
6 Resultatene hentes fra Skoleporten, som benytter skala 1-5 
7På grunn av at skolene ikke har svart på de samme spørsmålene finnes det ikke et samlet resultat på kommunenivå 
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4. TJENESTEOMRÅDER 

Overordnede mål og prioriteringer samt mål for tjenesteområdene ble vedtatt i Handlingsprogram 
2017-2020. Gjennom målekartene rapporteres status i forhold til vedtatte mål, og trend som viser 
utvikling de siste tre årene. 
 
Resultatene kommenteres under «Resultat for tjenesteområdet», og som et minimum er det 
kommentert på alle styringsindikatorer hvor man har et rødt resultat.  
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4.1 Kultur og fritid 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 

 
 
 
 

Virksomhet  
Kulturskole  
Kulturhus 
Bibliotek  
Nærmiljø  
Totalt 

Årsverk 
 14,8 
   7,2 
   9,7 
 13,0 
 44,7 

Utgjør 2,4 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Legge til rette for et mangfoldig  
kulturtilbud 

 Styrke og utvikle kultur- og fritidstilbudet 
til barn og unge 

 Gode sosiale og kulturelle møteplasser 
som fremmer integrering, mangfold og 
toleranse 

 Tilrettelegge brede, tilgjengelige og 
inkluderende tilbud som fremmer 
psykisk og fysisk helse 

 Tilrettelegge tilbud som er med på å 
styrke et levende organisasjonsliv, 
demokrati og ytringsfrihet  
 

2 % 

Kulturskole (0,6 %)

Kulturhuset (0,3 %)

Bibliotek (0,6 %)

Nærmiljø (0,8 %)

4.1 
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4.1.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Levende lokalsamfunn og samfunnsliv        

Åpne kultur- og nærmiljøarrangementer i Kolben  415    485    477    553    415     

Antall arrangementer i Kolben i regi av det frivillige 
kulturliv  

 118    144    128    160    118     

Besøkende i Kolben  515 080    534 513    525 731    530 111    520 000     

Besøkende i biblioteket  139 033    143 851    154 288    168 743    150 000     

Besøkende på fritidssenter (10-18 år)  26 832    30 300    27 998    28 355    25 000     

Frivillige timer registrert i Frivillighetssentralen  17 500    15 000    10 540    9 050    15 000     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet fritidssentrene   4,92      -   

Brukertilfredshet Kulturskolen   4,9     5,12     -     

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,3       4,4    4,3     

Dialog        

Nærvær  95,5 %    93,3 %    93,8 %    96,7 %    94 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     5    4     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  97,7 %  97,6 %  92,2 %  98,4 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 5,0 

 

4.1.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Kulturvirksomhetene legger til rette for gode oppvekstsvilkår, gode læringsmiljø og utvikling av 
kunstnerisk og kulturell kompetanse. Dette skjer blant annet gjennom et variert undervisningstilbud 
og ulike arrangementer. Et nytt konsertkonsept, Back-to-school, ble arrangert i samarbeid med 
frivillige.  
 
Kulturvirksomhetene arbeider aktivt med å oppfylle hovedmålet i den nasjonale fritidserklæringen 
om at alle barn og unge skal ha tilgang og mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Det er 
etablert et samarbeidsforum, KNUTA, som er pådriver for arbeidet.  Kulturhuset har utviklet et 
regelmessig tilbud til barn og familier der billettprisene holdes så lave som mulig. Antall besøkende 
på barne- og familiearrangementer har økt betydelig i 2017. Bibliotekets BUA-ordning for utlån av 
fritidsutstyr har nådd frem til mange, og er blitt en av landets mest brukte utlånsordninger. Bruk av 
friplasser på ferieaktiviteter og turer er økende. 
 
Kulturskolen deltar i et nasjonalt prosjekt som forplikter kommunen til å etablere et permanent 
utviklingsarbeid. Regionale undervisningsplaner for kulturskolene i Follo er utarbeidet. Gjennom fire 
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kulturskoleuker i året, arrangementer i Follopiloten og eksterne henvendelser er kulturskolen en stor 
mestrings- og formidlingsarena for over 800 barn og unge. 
 
Demokratiprogrammet for barn og unge ble i løpet av høsten 2017 rullert og vedtatt i ungdomsrådet 
og i Barn og unges kommunestyre. Endelig vedtak fattes i kommunestyret våren 2018.  
 
Kulturvirksomhetene samarbeider med frivillige på flere områder. I 2017 er det utviklet ytterligere 
aktiviteter og arrangementer i samarbeid med frivillige. Kulturtreff er etablert som en møteplass for 
det frivillige kulturlivet.  
 
Kulturskolen har faste møter med korpsene for å organisere undervisningen og øke rekrutteringen. 
Fra og med høsten 2017 flyttet Sofiemyr skolekorps all undervisning til kulturskolen. 
 
Frivilligsentralen knyttet seg høsten 2017 til Norges Frivilligsentraler og startet et endringsarbeid for 
å nå frivillige i flere aldersgrupper. Det er prioritert økt samarbeid med andre kommunale tjenester 
og lokale aktører. Arbeidet har medført bedre synlighet av det frivillige arbeidet i Oppegård og det er 
rekruttert flere frivillige. Antall registrerte frivillige timer oppnådde ikke måltallet for 2017. 
Hovedsakelig skyldes dette at det i større grad enn tidligere stimuleres til frivillighet utenfor 
sentralen. 
 
Biblioteket er videreutviklet som sosial møteplass og arrangementsarena ved at det er opprettet et 
eget aktivitetsrom som benyttes blant annet til klassebesøk, bokkafé, digital veiledning og ulike 
aktivitetsgrupper. Innføring av meråpent bibliotek har gitt mulighet for å benytte biblioteket hver dag 
fra klokken 07 til 22. Tilbudet er mye benyttet, og har bidratt til en økning i besøkstallene. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Kulturskolen har utviklet ulike tilbud til integreringstiltak for flyktninger og minoritetsspråklige. Det 
omfatter tilbud der foresatte og barn deltar sammen.  
 
Fritidssentrene legger vekt på kvalitet og ungdomsmedvirkning i gjennomføring av større 
fellesarrangementer, gruppeaktiviteter, ferietilbud og tilrettelegging for de med svak økonomi. 
Sentrenes driftsform kombinerer det sosialfaglige og kulturfaglige, slik at ungdom kan delta i 
aktiviteter og samtidig bli sett og fulgt opp av voksne når de trenger det. Aktiviteter og åpningstider 
med høy grad av voksentetthet har mest stabilt besøk. Hjørnet ungdomskafé har i 2017 hatt sitt 
første fulle driftsår. Besøkstallene er foreløpig lavere enn ønsket, men øker jevnt. Fredag kveld er 
best besøkt. Aldersgruppen varierer fra 10. trinns elever til relativt mange i aldersgruppen 17 til 22 
år. Med hjelp av eksternt tilskudd har det vært jobbet med utvikling av Hjørnet som arena for 
arbeidstrening og «ung frivillighet». 
 
Biblioteket har sammen med Ski bibliotek gjennomført digital kompetanseheving av alle ansatte, 
med midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sommerlesekampanjen for barn ble 
gjennomført i et tett samarbeid med skolene, og 42 % av alle barn i grunnskolealder deltok. 
  
Kulturskolene i Oppegård og Ski har, som én av fem kommuner blitt med i den nye runden av det 
nasjonale prosjektet NORDEA KUL-TUR som startet høsten 2017. De to kulturskolene deler én plass, 
siden de blir slått sammen i løpet av prosjektperioden. Arbeidet styrker produksjonskompetansen på 
kulturarrangementer og omfatter både elever og ansatte. 
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Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne i kulturvirksomhetene har høy 
medarbeidertilfredshet. 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk samlet sett et mindreforbruk i underkant av 0,5 mill kr. Avviket skyldes i 
hovedsak høyere inntekter enn budsjettert og at arbeidet med Opplevelseskortet ikke ble 
gjennomført grunnet ressursutfordringer.  
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4.2 Skole, kvalifisering og barnevern 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 
 

 

Virksomhet  
Seks barneskoler, inkl Sofiemyråsen  
Fire ungdomsskoler  
Seks skolefritidsordninger (SFO) 
Kvalifiseringssenter for 
voksenopplæring (OKS) 
Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Barneverntjeneste 
Totalt 

Årsverk 
240,6 
 104,9 
 61,6 

 
 24,7 
 20,4 
 56,7 

 508,9 

Utgjør 27,4 % av samlet antall årsverk i Oppegård  
kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedoppgaver 

 Grunnskoleopplæring  

 Skolefritidsordning  

 Leksehjelp  

 Pedagogiske psykologiske tjenester til 
brukere som har lærevansker, psykososiale 
vansker og/eller språk- og talevansker 

 Norskopplæring for flyktninger og 
arbeidsinnvandrere 

 Bosetting for enslige, mindreårige flyktninger 

 Forebyggende arbeid og hjelp til barn og unge 
som opplever omsorgssvikt eller står i fare for 
skjevutvikling 

 Oppsøkende og kriminalitetsforebyggende 
arbeid 

 
 

25% 

OKS (0,7 %)

PPT (1,1 %)

Barnevern (3,4 %)

Grunnskole (19,9 %)

4.2 
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4.2.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte virksomheter/skolebygg  100 %  100 %  100 % 100 %  100 %   

Trygghet og tilhørighet        

Elevenes trivsel i skolen, 7. trinn   4,5    4,5    4,5    4,5    4,5     

Elevenes trivsel i skolen, 10. trinn   4,1    4,1    4,1    4,1    4,5     

Elevenes nærvær på 10. trinn  95,7 %  96,0 %  95,9 %  96,1 %  96 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

Saksbehandlingstid nye saker PPT     3,0 mnd  6,0 mnd  3 mnd   

Andel gjennomførte undersøkelser i barnevernet 
innenfor fristen 

 99,0 %  98,0 %  98,3 %  96,0 %  100 %   

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Norsk lesing, 5. trinn, nasjonal prøve  52    52    52    53    53     

Engelsk lesing, 5. trinn, nasjonal prøve  51    51    50    51    53     

Regning, 5. trinn, nasjonal prøve  53    52    52    51    52     

Norsk lesing, 8. trinn, nasjonal prøve  54    53    54    53    53     

Engelsk lesing, 8. trinn, nasjonal prøve  53    53    53    51    53     

Regning, 8. trinn, nasjonal prøve  53    53    53    52    52     

Norsk lesing, 9. trinn, nasjonal prøve  56    57    57    59    56     

Regning, 9. trinn, nasjonal prøve  55    57    57    57    56     

Grunnskolepoeng    42,9    43,8    43,3     

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn   4,2    4,1    4,2    4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn   3,7    3,7    3,7    4,3     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn     3  4,5     

Brukertilfredshet foreldre SFO    4,4 2     -   

Brukertilfredshet Barnevernet   5,1     5,1    5,1     

Barnevern: andel tiltaksplaner innen lovpålagt frist i 
aktive tiltakssaker per 31.12 

 99,0 %    95,7 %    98,6 %    94,7 %    99 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,2     4,2    4,3     

Dialog        

Nærvær  93,0%    92,8%    93,1%    93,5 %    93,1 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     2    12     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  99,1 %  98,7 %  99,9 %  102,4 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 5,0 
3 På grunn av at skolene ikke har svart på de samme spørsmålene finnes det ikke et samlet resultat på kommunenivå 
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4.2.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
I januar 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som gjennom året jobbet med å revidere «Plan for 
trygt læringsmiljø i Oppegårdskolen». Skoleledelse, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lærere og 
administrasjonen var representert i arbeidsgruppa.  Målet var å lage en konkret og handlingsrettet 
plan som lett kan tas i bruk av alle ansatte i Oppegårdskolen. Planen ble vedtatt i kst-sak 75/17. 
 
Utekontakten gjennomfører kursing for elever på 8. trinn om selvledelse og det å ta egne valg. Det 
tilbys mentorordning for elever som har behov for ekstra støtte og veiledning. Skolene har også god 
erfaring med elevene som ressurs gjennom trivselsteam og trivselsledere på de enkelte skolene.  
 
PPT og fire skoler har siden høsten 2016 vært med i et læringsmiljøprosjekt i regi av 
Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Skoleeier, skolene og PPT får veiledning 
og kompetanse fra eksperter med mål om å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing. 
Prosjektperioden avsluttes våren 2018. Alle skolene har hatt mobbing og skolemiljø som tema på 
skolens plandager. Nytt regelverk om mobbing (kapittel 9A) har blitt gjennomgått. Skolelederne har 
deltatt på kurs i forbindelse med den nye loven om elevenes skolemiljø. I tråd med kommunestyrets 
vedtak er det startet en prosess for opprettelse av mobbeombud for Nordre Follo i samarbeid med 
Ski kommune.  
 
Plan for nærvær «Elevnærvær i grunnskolen – Felles rutiner for skolene» er evaluert og revidert i 
2017. Mål for nærvær for elever på 10.trinn var på 96 %. Resultatet viser et nærvær på 96,1 %.  
 
Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Generelt er resultatene bedre på barnetrinnet enn 
på ungdomstrinnet. Denne trenden er gjennomgående i landet og kan trolig forstås ut fra elevenes 
alder. I Oppegård er resultatene for 7. trinn på nivå med de beste kommunene i kommunegruppe 13. 
For 10. trinn er resultatene noe lavere, og på samme nivå som de siste årene. Brukertilfredshet for 
elever på 10.trinn ligger under ønsket nivå. I forhold til spørsmålene om elevdemokrati og 
medvirkning er resultatet over gjennomsnittet i Akershus fylke og landet for øvrig.   
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
I tråd med Skolebruksplanen er det i 2017 bevilget midler til oppstart av rehabilitering og nybygg av 
skolebygg. En arbeidsgruppe arbeider med etablering av friskole innenfor idrettsfag i tråd med kst-
vedtak 77/16. Wang Ung Follo AS har fått godkjenning av Utdanningsdirektoratet for etablering av en 
slik skole. Det arbeides også med etablering av Newton-rom i samarbeid med Ski kommune.  
 
Fra høsten 2016 har alle ungdomsskolene deltatt i et treårig forsøk med programmering som valgfag. 
Dette har vært svært vellykket. Alle skoler bruker nå iPad på 1. og 2. trinn. Øvrige trinn benytter 
Chromebook.  
 
Prosjektet «Two teachers» er inne i sitt andre år (avsluttes i 2020). Prosjektet gir tilskudd til en ekstra 
lærer i åtte norsktimer for en av klassene på trinnet. I tillegg har Oppegård kommune fått statlig 
tilskudd, tilsvarende ni årsverk, til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Tilskuddet går til kommuner med et 
gjennomsnittlig elevtall per lærer som er over landsgjennomsnittet for disse trinnene. I tillegg til 
dette fikk Sofiemyr skole høsten 2017 kommunale midler til en ekstra lærer per trinn for 1.-4. trinn.  
 
Kommunestyret vedtok i november 2017 en «Rammeplan for skolefritidsordningen» som skal sikre 
god kvalitet og et mer likeverdig tilbud. I planen inngår koding som årlig aktivitet på 4. trinn.  
 
PPT arbeider for å redusere saksbehandlingstiden i enkeltsaker. Målet er at saksbehandlingstiden for 
nye saker i PPT ikke skal være lenger enn tre måneder fra henvisning er mottatt til sakkyndig 
vurdering foreligger. Resultat for 2017 viser at gjennomsnittlig saksbehandling for nye saker er på 
seks måneder. Årsaken til lang saksbehandlingstid er at PPT ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet i 2017 
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og mange saker har derfor blitt stående på venteliste. Når saksbehandlingen først blir iverksatt, blir 
sakkyndig vurdering i de fleste tilfeller ferdigstilt innen tre måneder. Levekårsutvalget følger 
utviklingen tett via halvårige tilbakemeldinger. Det opprettes en ny saksbehandlingsstilling i 2018 for 
å redusere ventetiden.  
 
Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) har ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for 
flyktninger, språkopplæring for arbeidsinnvandrere samt tilbud om grunnskoleutdanning til voksne. I 
samarbeid med både kommunale virksomheter og private arbeidsgivere har OKS holdt norskkurs 
kombinert med språktrening på arbeidsplasser. OKS gir veiledning til praksisstedene. Det er holdt 
forberedende yrkeskurs med praksisplasser innenfor barnehage, SFO og helsefagarbeider.   
 
OKS har gjennomført norskkurs på høyere nivå for flyktninger med høy utdanning. Det er også 
etablert et samarbeid med Roald Amundsen videregående skole om hospitering for ungdom. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
I henhold til kommunens kompetanseplan «Kompetanse for kvalitet» har i alt 18 lærere av 29 søkere, 
fått tilbud om videreutdanning for 2017-2018. I samarbeid med høyskolen i Østfold ble det satt opp 
videreutdanning for lærere på barnetrinnet som mangler 15 studiepoeng i matematikk. I samarbeid 
med de andre Follokommunene er det etablert et felles program for veiledning av nyutdannede 
lærere. Oppegård kommune tilbyr i tillegg mentorordning ved den enkelte skole. 
 
Oppegård kommunes satsingsområder for etterutdanning 2017-2018 er «læringsmiljø og sosial 
kompetanse» og «IKT og digitale ferdigheter». Skolene benytter skolebasert kompetanseutvikling 
som metode der skolens ledelse og alle ansatte deltar i utviklingsprosess på egen arbeidsplass.  I 
forlengelsen av dette deltar alle skoleledere i kommunen i «lærende nettverk» to ganger per år.  
 
Kommunen har flere medarbeidere med minoritetsspråklig bakgrunn som har behov for mer 
språkkompetanse i jobben. Det har vært gjennomført et pilotprosjekt med Basiskompetansemidler 
fra VOX hvor OKS har gitt et tilbud til medarbeidere innen Pleie og omsorg. Det ble jobbet målrettet 
med norskferdighetene og alle deltakerne fikk forbedret sine norskferdigheter gjennom 
prosjektet.  Prosjektet ble avsluttet i juni 2017.  
 
Endringer i barnevernloven og Bufetats ansvarsområde og tilbud har medført at barnevernet har hatt 
behov for å bygge opp kompetanse for å sikre tidlig innsats. Barneverntjenesten er med på prosjektet 
«Mitt liv» gjennom Forandringsfabrikken. Dette prosjektet handler blant annet om å bli bedre til å 
involvere og snakke med barn i en barnevernssak.  
 
Det er innkommet to forslag til innovasjonspris for tjenesteområdet i 2017. Målet var 12.  
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 102,4 %. Tjenesteområdet har et netto merforbruk på 7,7 
mill kr. Barnevernet har hatt et merforbruk på 5,2 mill kr knyttet til plasseringer av barn i institusjon 
og beredskapshjem. I tillegg har både PPT og OKS flyttet til eksterne leide lokaler høsten 2017, og det 
har medført merutgifter knyttet til ombygging og husleie på til sammen 2 mill kr.  
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4.3 Barnehage 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 
 
 

Virksomhet 

22 Barnehager, inkl. Åpen barnehage  
Tre private barnehager  
Totalt i kommunale barnehager 

Årsverk 
371,9 

 
371,9 

 
Utgjør 20,1 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16 % 

Private barnehager (1,7 %)

Tilrettelagt tilbud (1,1 %)

Kommunale barnehager (12,9 %)

Hovedoppgaver 

 Ivareta oppgaver lagt til kommunen som 
barnehagemyndighet og eier 

 Ivareta barnas behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for 
en allsidig utvikling 

 Gi muligheter for skaperglede, undring og 
utforskertrang 

 Medvirkning tilpasset barnas alder og 
forutsetninger 

 Bidra til trivsel og glede 

 Være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap 

 Samarbeide med barnas hjem 

4.3 
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4.3.1 Målekart for tjenesteområdet 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Helse- og miljøtiltak i den enkelte barnehage  10,0    9,9    9,9   10,0    10,0     

Helse- og livsstil som tema i løpet av året, andel 
barnehager 

 100 %    95 %    100 %    100 %    100 %     

Ansattes deltakelse i utelek som tema, andel 
barnehager 

 100 %    95 %    100 %    100 %    100 %     

Ta vare på jorda        

Miljøsertifiserte barnehager  100 %    100 %    100 %    100 %    100 %     

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

Andel søkere med lovfestet rett til barnehageplass 
som har fått retten oppfylt 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage  5,0     5,0    -   

Oppfølging serviceerklæring- Foresattes tilfredshet 
med kvalitet for barnet 

 5,1     5,1    -   

Oppfølging serviceerklæring- Tilfredshet med kvalitet 
overfor foresatte 

 4,8     4,9    -   

Oppfølging serviceerklæring- Andel barnehager som i 
sine planer omtaler hvordan de arbeider med lek, 
sosial kompetanse, språk, natur, helse- og miljøarbeid 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Kompetanse        

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 

 78,7 %  77,1 %  81,2 % 86,1 %  100 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,5     4,5    4,3     

Dialog        

Nærvær  90,9 %    90,4 %    89,5 %    90,8 %     91 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Andel virksomheter som har rutiner for å ivareta 
forskrift om miljørettet helsevern 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     13    22     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  95,8 %  96,6 %  97,2 %  98,3 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
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4.3.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Nye Greverudlia barnehage har vært under planlegging lenge. Høsten 2017 vedtok kommunestyret 
en ekstrabevilgning, og barnehagen er nå under bygging. Prosjektet planlegges ferdigstilt for oppstart 
i januar 2019.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Det har vært en del viktige regelendringer på barnehageområdet i 2017. Ny rammeplan trådte i kraft 
høsten 2017. Rammeplanen er barnehagenes viktigste pedagogiske verktøy og styringsdokument for 
barnehagens innhold og oppgaver. Ansatte i barnehagene har fått kurs i rammeplanen og har startet 
implementeringen av den. Levekårsutvalget hadde rammeplanen som tema høsten 2017.  
 
Den lovfestede retten til barnehageplass ble utvidet i 2017. Endringen gav barn født i november 2016 
rett til barnehageplass i løpet av november 2017. I Oppegård fikk alle dette gjaldt tilbud om plass.  
 
Nytt av året var også at kommunen skal gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære 
barnehager. Endringen kom som følge av at Stortinget bevilget penger til flere barnehagelærere, og 
ville sikre at private barnehager fikk kompensert økte utgifter samtidig med kommunene. Andelen 
med pedagogisk utdanning skal økes til 43 % på nasjonalt nivå. De private barnehagene i Oppegård 
fikk tilført midler i henhold til forskriftskravet.  
 
I løpet av 2017 ble det feiret to jubileer i de kommunale barnehagene. Ekornrud barnehage ble 10 år 
og Vestre Greverud barnehage ble 30 år. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Barnehagene var i 2017 svært nær å oppnå grønt statuslys på nærvær. Det har vært gjort mye bra 
nærværsarbeid i barnehagene, og det er gledelig å se at trendpilen går rett vei. 
 
Et annet resultat barnehagene gleder seg over fra 2017 er resultatet på medarbeiderundersøkelsen. 
De fikk et samlet resultat på 4,5 hvor 5,0 er høyest mulige score. Prososial motivasjon, motivasjonen 
for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, fikk en score på hele 4,9.  
 
Barnehagene meldte ikke inn tilstrekkelig antall innovasjonstiltak til å oppnå måltallet for 2017. 
Samtidig vant både Kolbotn barnehage og Hareveien barnehage Oppegård kommunes 
innovasjonspris for 2017. Kolbotn barnehage vant prisen i kategori «hverdagsinnovasjon» med 
prosjektet «Refleksjonsgrupper». Rom for refleksjon er viktig i utviklingen av personalgruppen som 
igjen hever kvaliteten i barnehagen. To ganger i måneden arrangeres det langlunsj med 
refleksjonsgrupper. Ulike temaer tas opp og personalet får ro og mulighet til å fordype seg i teamet 
og reflektere over egen praksis. Det som kommer frem på disse møtene tas med videre til 
personalmøter og plandager. Hareveien barnehage vant prisen i kategori «organisert prosjekt» med 
prosjektet «Barna og bikuben». De har hatt to bikuber med til sammen 180 000 bier. Prosjektet har 
vært i samarbeid med firmaet Bieffekten. De har kommet til barnehagen jevnlig og har hatt ansvar 
for røkterjobben sammen med de største barna. Barnehagen har sådd mange bi-vennlige 
blomsterfrø, delt ut frø til naboer og laget sin egen honning.  
 
Hareveien barnehage vant også Miljøfyrtårnprisen «Årets inspirasjon» 2017 i konkurranse med 5 500 
andre Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter i Norge. Prisen fikk de for den sterke satsingen på både ytre 
og indre miljø; det helhetlige arbeidet for å bidra til god trivsel, godt arbeidsmiljø og for å øke 
miljøbevisstheten hos barn, foreldre og ansatte i det daglige og gjennom særskilte prosjekter.  
 
Kapellveien barnehage har gjennomført prosjekt «Språkløft» for å styrke språkutviklingen til barn 
med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med språkutfordringer. StatpedMagasinet hadde en 
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reportasje om prosjektet som gav mange henvendelser fra hele Norge og spredning av 
prosjektbeskrivelsen.  
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk netto mindreforbruk på 3,5 mill kr i 2017. Det skyldes dels økte refusjoner fra 
NAV sammenlignet med budsjett og er dels begrunnet med personalmessige endringer midt i 
budsjettåret grunnet nytt barnehageår. Nyansatte har tradisjonelt lavere ansiennitet og derav lavere 
avlønning enn lagt til grunn i budsjettet.  
 
Kommunen har ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager. Netto tilskudd til 
drift av private barnehager i 2017 ble 21,7 mill kr.  
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4.4 Pleie og omsorg 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 
 

 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Pleie, omsorg og hjelp i hjem og institusjon 

 Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede 

 Behandling og rehabilitering 

 Botilbud i og utenfor institusjon 

 Forebygging 

 Tildeling av tjenester med oppfølging av 
kontrakter med leverandører 

 Oppstart av individuell plan 

 Koordineringsansvar for koordinerende 
enhet for re- og habilitering  

 
 

20 % 
2 % 

5 % 

20 % 

22 % 

PLO prosjekter, samhandling
sykehus (0,0 %)
Bestillerkontoret (1,9 %)

Høyås bo og rehab.senter (6,8 %)

Omsorgsboliger (2,4 %)

Bjørkås sykehjem (2,1 %)

Hjemmetjenesten (4,7 %)

Greverud sykehjem (4,1 %)

Virksomhet  
Tre sykehjem  
Tre dagsenter 
Omsorgsboliger 
Hjemmetjeneste 
Bestillerkontoret 
Totalt 

Årsverk 
239,2 
 13,5 
 22,5 
 94,3 

8,0 
377,5 

Utgjør 20,4 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

4.4 
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4.4.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Antall km syklet på el-sykkel     1 609 km  1 000 km   

Trygghet og tilhørighet        

Antall besøkende på seniorsentrene, pr mnd  1 400    1 678    2 352    2 207    1 700     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet PLO - beboere på institusjon    5,1    -   

Brukertilfredshet PLO - pårørende av beboere på 
institusjon 

   4,5    -   

Brukertilfredshet hjemmetjenesten    5,1    -   

Brukertilfredshet omsorgsboliger    5,0    -   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Kompetanse        

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 
fagutdanning 

    76,0 %  74 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,3      4,3    4,3     

Dialog        

Nærvær  91,5 %    92,0 %    91,4 %    92,5 %    92 %     

Arbeidsformer og nytenkning        

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - PLO  62,8    63,0    65,4    65,4    65 %   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     14    6     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  101,0 %  93,3 %  98,2 %  95,5 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 

 

4.4.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Seniorsentrene er viktige forebyggende arenaer og møtesteder for å utvikle og bevare nettverk, og et 
sted der man kan delta i ulike aktivitetstilbud. I 2017 har seniorsentrene:  

 hatt om lag 22 000 registrerte besøkende 

 feiret seniordagen i slutten av september med nær 500 besøkende 
 hatt ca 50 frivillige pensjonister som har gjort en innsats og som bidrar til å opprettholde et godt 

tilbud 
 
Strategiplan for velferdsteknologi i Oppegård ble vedtatt av Kommunestyret i 2017 og har satt 
føringer for kommunens arbeid med velferdsteknologi.  
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I 2017 har det hovedsakelig vært fokus på fem hovedprosjekt for å nå målet om at « hjemmeboende 
skal få bo i eget hjem så lenge de ønsker»:  
 
1. Helhetlige arbeidsprosesser:  

 eRom med infoskjermer på hvert pasientrom er innført og i drift på alle avdelinger 
 Implementert eRom på nettbrett i to boliger i TILFU  
 Jobbet med integrasjon mellom pasientjournal og apotek for elektronisk medisinoverføring 

for hjemmetjenesten.  
2. Trygghet og sikkerhet:  

 Digitale stasjonære trygghetsalarmer er rullet ut hos 400 brukere.  
 Mobile trygghetsalarmer med GPS er tatt i bruk av hjemmeboende. 
 Pasientvarsling på sykehjem ved bruk av trygghetsalarmer, digitale varslingsmatter, 

bevegelsessensorer med mer er gjennomført.  
3. Mestring og frihet:  

 Gjennomført anbud på elektroniske medisineringsdispensere som har varsling til 
hjemmetjenesten hvis medisiner ikke er tatt.  

4. Responssenter for de nye elektroniske tjenestene: 
 Utredning og oppfølging for å sikre gode rutiner og håndtering av mottak av varsler og 

alarmer. 
5. Informasjon og opplæring av innbyggere og ansatte: 

 Etablert godt samarbeid med velferdsteknologi-ambassadørene i Pensjonistforbundet, 
frivillighetssentralen og biblioteket. 

 Arrangert informasjonsmøter og opplæring i velferdsteknologi for innbyggere på 
visningsrommet Utsikten.  

 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
For å møte utfordringene innen omsorgsfeltet er det i 2017: 

 Åpnet sju nye institusjonsplasser på Høyås, etter avvikling av dobbeltrom på Greverud 
 Etablert differensierte langtids-, korttids- og dagaktivitetsplasser 
 Omgjort tre ordinære sykehjemsplasser til tre palliative plasser på Greverud 
 Etablert korttidsplasser for å ivareta behovet for kortvarig døgnkontinuerlig tilbud 
 Tatt i bruk nye dagaktivitetsplasser  
 Etablert dagtilbud i hjemmet 
 Planlagt for etablering og drift av Edvard Griegs vei 
 Videreutviklet helhetlige pasientforløp. 

 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 

 Innført og tatt i bruk sjekklister og tavlemøter som sikrer god informasjonsflyt i forbindelse 
med «gode pasientforløp». 

 Gjennomført opplæring i basiskompetanse hos ansatte. 
 Etablert et mestringsteam og ansatt hjemmetrenere som sikrer brukerne tilpasset 

egentrening i tråd med brukernes endrede behov. 
 
Fokusområdet Økonomi 

 Søkt og fått innvilget prosjektmidler fra forskjellige eksterne aktører, eksempelvis: 
dagaktivitetsmidler fra Helsedirektoratet, kompetanse- og innovasjonstilskudd fra 
Fylkesmannen, midler til kreftkoordinator fra Kreftforeningen med mer. 

 Mindreforbruk på 4,7 mill kr. Hovedsakelig på grunn av: overførte øremerkede midler fra 
2016, tilskudd på øremerkede tilskudd i 2017, vakante stillinger og merinntekter knyttet til 
NAV-refusjoner. 
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4.5 Sosial 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Yte tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier 

 Tilby tjenester i form av dagsenter, 
avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, 
miljøarbeidertjeneste og botiltak. 

 Psykisk helsetjeneste arbeider for at 
brukere og deres familier skal mestre 
hverdagslivet best mulig og være mest 
mulig selvhjulpne, ved å fokusere på egne 
ressurser, muligheter, forebygging og 
nettverk. Tjenesten skal bidra til å gi 
forståelse av egen psykisk helseutfordring, 
oppleve trygghet, deltakelse i aktivitet og 
opplevelse av mening i hverdagen.  

 Ivareta statlige arbeids- og 
velferdsordninger og kommunale sosiale 
tjenester  

 Mottak og bosetting av flyktninger 

 
 

12 % 

Psykisk helsetjeneste (1,9 %)

TILFU (8,5 %)

NAV Oppegård (5,6 %)

Sosial felles (-4,3 %)
0 

Virksomhet  
Psykisk helsetjeneste  
NAV Oppegård  
Tiltak for funksjonshemmede (TILFU) 
Totalt                                             

Årsverk 
34,9 
38,0 

112,9 
185,8 

Utgjør 10,0 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

4.5 
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4.5.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Deltakere på informasjonsarrangement under 
verdensdagen for psykisk helse 

 507    495    480    502    510     

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Nye klienter i sosialtjenesten m/avsluttede saker innen 
fire måneder 

 76 %  78 %  72 %  68 %  78 %   

Brukertilfredshet NAV Oppegård  4,8    4,9    2  4,9     

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste    5,1    -   

Brukertilfredshet TILFU - pårørende    4,1    -   

Trygghet og selvstendighet        

Flyktninger 18-55 år som etter avsluttet 
introduksjonsprogram går over i arbeid eller utdanning 

 38 %  59 %  53 %  60 %  60 %   

Flyktninger 18-55 år som etter fem år er i arbeid eller 
utdanning 

 33 %  68 %  71 %  68 %  70 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,2     4,2    4,3     

Dialog        

Nærvær  91,3 %    91,4 %    90,0 %    92,5 %    93 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjon spris     0    4     

Saksbehandlingstid for klagesaker - NAV Oppegård  2,5 mnd 1,7 mnd  2,2 mnd  2,7 mnd  2 mnd   

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - TILFU  58 %  60 %  63 %  67 %  65 %   

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  99,5 %  97,7 %  98,3 %  97,4 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2Brukerundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2017 fordi det ble jobbet mye med Trafikkflytundersøkelsen 

 

4.5.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Antall sosialhjelpsmottakere i Oppegård har i 2017 økt fra 420 til 470. Økningen er i aldersspennet 
18-44 år. I 2017 satte NAV Oppegård inn en ekstra ansattressurs som familiekoordinator for å 
arbeide med familier som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. En del av de som har sosialhjelp 
som hovedinntekt, har store rus- og/eller psykiatriproblemer. 
 
Alle under 30 år som mottar sosialhjelp, deltar i opplegget vedrørende aktivitetsplikt. Noen kan få 
unntak av spesielle årsaker. Noen kommer ut i arbeid, men ofte består oppfølgingen av å komme 
tilbake på skolebenken. NAV er avhengig av å få arbeidsplasser gjennom kommunens ulike 
virksomheter og private næringsliv i tillegg til de tiltakene som finnes på statlig side. 
 
I 2017 fikk NAV over 200 henvendelser fra nye brukere vedrørende sosiale tjenester. Av disse fikk 
115 sosialhjelp og 78 av sakene ble avsluttet etter fire måneder. Det vil si at 68 % av sakene ble 
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avsluttet innen fire måneder, noe som er nedgang fra 2016. I denne gruppen er det mange som 
mangler grunnleggende ferdigheter som utdanning, realkompetanse og norske språkferdigheter. I 
tillegg er det brukere som har en varig trygdeytelse med behov for supplerende sosialhjelp. For å 
møte utviklingen med flere brukere gjør NAV Oppegård interne endringer blant de ansatte.  
 
Det har blitt registrert sju klagesaker på økonomisk sosialhjelp i 2017. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid var 2,7 mnd. NAV Oppegård har alltid ett mål om å behandle klagesaker raskt, 
men i 2017 var det en sak som dro opp tiden. Saken ble liggende lenge grunnet ulike forhold. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
I 2017 fikk Tiltak for funksjonshemmede (TILFU) 19 nye brukere, som i hovedsak er barn og unge. Det 
har falt dom i Høyesterett som begrenser antall timer en privat avlaster kan arbeide og som 
medfører at avlasterne skal ha fast ansettelse i kommunen. Dommen medfører økte utgifter til blant 
annet pensjon, arbeidsgiveravgift og sykepenger. 
 
Det har vært stor etterspørsel etter aktivitets- og sysselsettingsplasser for målgruppen til TILFU. 
Kapasiteten ved OK industrier og Skogbrynet aktivitetssenter er fullt utnyttet.  
 
Behovet for boliger til funksjonshemmede er økende, og det er flere på venteliste. Manglende 
boligtilbud gir økt etterspørsel etter avlastning. 
 
Totalt antall brukere i Psykisk helsetjeneste varierer fra måned til måned. Ved utgangen av året 
mottok totalt 215 personer ulike typer tjenester etter enkeltvedtak. I tillegg har i gjennomsnitt 15 
personer per måned samtaler hos psykolog, uten enkeltvedtak. I 2017 var det totalt nær 360 nye 
henvendelser. 
 
I 2017 har Psykisk helsetjeneste startet opp med FIT (Feedback informerte tjenester). Det er et 
verktøy som skal gi tilbakemelding på om bruker opplever bedring, og om de rette tjenester ytes. 
 
Økonomisk rådgivning fra NAV Oppegård skal 
være lett tilgjengelig for de som har behov for 
tjenesten. NAV har gitt økonomiske råd og 
veiledning i 238 saker i 2017. 
 
 
15 personer avsluttet introduksjonsprogrammet for flykninger i 2017. 60 % av disse er i jobb eller 
utdanning. Av antallet flyktninger mellom 18-55 år som ble bosatt i 2013, er 68 % i arbeid eller 
utdanning.   
 
NAV Oppegård hadde i 2017 gjennomsnittlig 227 personer i tiltak. Det er en svak oppgang siden 
2016.  
 
I 2017 har det vært en liten reduksjon i arbeidsledigheten sammenlignet med 2016. Gjennomsnittlig 
helt ledige har vært 1,9 % av den totale arbeidsstyrken i kommunen. Gruppen arbeidssøkere er størst 
i aldersgruppen 25-40 år. Selv om arbeidsledigheten har gått ned har antall langtidsledige økt. Dette 
er hovedsakelig arbeidssøkere med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, manglende 
språkferdigheter i norsk og manglende digital kompetanse, ikke fullført videregående skole og 
brukere med kompetanse som ikke etterspørres i arbeidsmarkedet.   
 
NAV Oppegård har to markedskonsulenter som skal ha tett kontakt med ulike arbeidsgivere. Av 34 
introduksjonsdeltakere som hadde arbeidstrening fikk sju ordinært arbeid etter arbeidstrenings-
perioden. Team Follo ble opprettet i 2017 i et samarbeid med seks av regionens NAV-kontor. 

Økonomisk rådgivning 2015 2016 2017 

Nye saker 46 56 54 

Avsluttede saker 61 49 54 

Forebyggende økonomisk 
rådgivning av kortere varighet 

220 234 238 

Venteliste per 31.12 0 0 0 
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Miljøarbeidertjenesten har i snitt fulgt opp 70 brukere per måned, hvor av 41 nye i 2017. De som 
følges opp er personer med rus og/eller psykiske lidelser, og i økende grad flyktninger som trenger 
tett psykososial oppfølging. 
 
I 2017 var 74 brukere under 25 år i kontakt med NAV Oppegård i forhold til behov for sosiale 
tjenester. Dette kan være supplerende sosialhjelp til deltakere i introduksjonsprogrammet, eller 
andre som har en lav trygdeytelse som ikke dekker nødvendig livsopphold. Kommunen har til enhver 
tid rundt 20 ungdommer som i perioder mottar økonomisk sosialhjelp. Hjelpebehovet i denne 
gruppen er ofte sammensatt, og det jobbes langsiktig. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Tjenesteområdet har fokus på rettsikkerheten til brukerne, men også skolering for ansatte 
vedrørende vold og trusler. Ansatte i TILFU har gjennomført kurs innen rettssikkerhet om bruk av 
tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming (Helse og omsorgstjenesteloven, 
kapittel 9). 
 
Psykisk helse og NAV Oppegård har deltatt på et pilotnettverk for egenkontroll og tilsyn i regi av KS. 
Medarbeiderne skoleres i Recovery, som er en arbeidsmetode som skal sikre at det tas utgangspunkt 
i pasientens egen bedringsprosess. Videre har Psykisk helsetjeneste et samarbeid med Universitetet i 
Oslo om et forskningsprosjekt på søvnbehandling (STÅ OPP). 
 
Det er ikke innkommet forslag til innovasjonsprisen innen tjenesteområdet i 2017. 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fremstår samlet med et mindreforbruk på 4 mill kr. Merinntektene er hovedsakelig 
knyttet til økt utbetaling av NAV refusjoner og tilskudd til flyktninger. Merinntekter knyttet til 
flyktninger må ses i sammenheng med merforbruk hos NAV på introduksjonsordningen og sosialhjelp 
til flyktninger.  
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4.6 Helse 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hovedoppgaver 

 Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
blant annet ved Tårnåsen aktivitetssenter 

 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
forebyggende tjenester innenfor psykisk 
helse og rus for alle i alderen 0-20 år 

 Rehabilitering og kurative tjenester ved 
fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddellager 

 Ansvar for legevakt, allmennlegetjeneste og 
smittevernarbeid 

 Kommunalt legesenter, Toppenhaug 

 Kolbotn og Toppenhaugen seniorsenter 

5 % 

Helsestasjon og jordmortjeneste
(1,5 %)

Fysio- og ergoterapi,
hjelpemiddellager (1,4 %)

Almennlegetjeneste og legevakt
(2,2 %)

Tårnåsen aktivitetssenter,
smittevern (0,2 %)

Virksomhet  
Helsetjenesten 
 
I tillegg: 

 25 fastlegeavtaler 

 1,2 kommunale fastlegeavtaler 

 1 turnuslege 

 15,8 fysioterapeuter -
driftsavtaler 

 1 turnus-fysioterapeut 
 

Årsverk 
62,1 

 
 

Utgjør 3,4 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

4.6 
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4.6.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Brukere som gjennomfører konsept "Frisklivsresept 
ved Tårnåsen aktivitetssenter" 

 70 %  76 %  84 %  83 %  76 %   

Trygghet og tilhørighet        

Hjemmebesøk til alle nyfødte fra helsesøster innen 14 
dager etter fødsel 

 84 %  79 %  86 %  91 %  85 %   

Andel over 80 år som klarer seg alene i egen bolig eller 
kun mottar praktisk bistand og/eller har 
trygghetsalarm 

    50 %  75 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet fysioterapi 5,3    5,3    5,3     

Brukertilfredshet ergoterapi  4,6     2  5,0     

Brukertilfredshet helsestasjon    5,3     -    

Trygghet og selvstendighet        

Antall tverrfaglige brukermøter hvor bruker deltar     18  51   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,3     4,3    4,3     

Dialog        

Nærvær  96,3 %    97,5 %    95,8 %    95,4 %    97 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     0    2     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  98,2 %  98,2 %  99,7 %  95,5 % <100 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Det er gjennomført en felles brukerundersøkelse som dekker både fysioterapi og ergoterapi i 2017, resultatet er lagt inn på 
«brukertilfredshet fysioterapi» 

 

4.6.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
ICDP (International Child Development Program), er et foreldreveiledningsprogram i helsestasjonen. 
Fra 2017 blir tilbudet gitt til alle på helsestasjonen. 
 

Helsesøstre og kommunale psykologer ble kurset i COS- (Circle of security). Dette er et tilbud til 
foreldre som trenger tiltak utover det ordinære helsestasjonsprogrammet. 
 
Arbeid for å forebygge vold og omsorgssvikt starter allerede i svangerskapsomsorgen. Helsestasjonen 
er med i et forskningsprosjekt for å forbygge vold.  
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Det er satt større fokus på psykisk helse i ungdomsskolene ved å bruke ulike undervisningsopplegg. 
Elever får verktøy til å mestre stress, depresjon og angst. Foresatte er en viktig samarbeidspartner 
her.  
 
Politiet hadde en aksjon i 2017 som avdekket mye rus blant ungdom i Oppegård. Politiaksjonen 
medførte flere bekymrede foreldre, og det ble stor pågang av etablering av flere ruskontrakter i 
etterkant av politiaksjonen. Det ble i 2017 inngått 20 nye kontrakter.  
 
Andel over 80 år som klarer seg alene i egen bolig eller kun mottar praktisk bistand og/eller har 
trygghetsalarm, ligger på 50 %. Det er gjort en omdisponering av ressurser for å søke å øke andelen. 
Det er fortsatt mulig å gi tiltak som bidrar til at brukerne blir mest mulig selvhjulpne. 
Hverdagsmestring er et tilbud om aktive tiltak for å styrke egenmestring/trening. Teamet består av 
fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Antall deltakere er økende. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Brukermedvirkning ved bruk av Feedback Informerte Tjenester (FIT) er et system for 
tilbakemeldinger fra bruker på tjenesten de mottar. I løpet av året har flere ansatte tatt i bruk FIT 
som metode. Etablering av en tilbakemeldingskultur er viktig for å finne ut om tilbudet og hjelpen 
har effekt. Målet er å gi brukeren rask og riktig hjelp og korrigere underveis på bakgrunn av 
tilbakemeldinger.   
 
Det er en økning i antall voksne som henvises til ergoterapeut, fra 935 i 2015 til 1237 i 2017. Det er 
gjort endringer i organiseringen for å effektivisere tjenesten. Kommunen fikk i 2017 midler til et 
prosjekt om universell utforming. Prosjektet er organisert som et samarbeid på tvers av virksomheter 
i kommunen som Helsetjenesten, Eiendom, Bygg og kart, Samfunnsutvikling og UTE. Det er 
gjennomført et kompetanseprogram om universell utforming.  
 
2017 var det første hele driftsåret for det kommunale legesenteret på Toppenhaug. Senteret har et 
tverrfaglig tilbud bestående av klinisk ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeut i tillegg til 
legetjenesten. Legesenteret fikk gode tilbakemeldinger.  
 
Fra og med 2017 fikk kommunene mulighet til å ta betalt fra pasientene som ble behandlet av 
kommunefysioterapeutene. Egenandelskort II for fysioterapi ble innført for alle over 16 år og 
diagnoselisten som gir rett til fri behandling ble fjernet. Endringen har gitt merarbeid for alle 
fysioterapeuter og administrasjon. 
 
Resultat av brukerundersøkelse for fysioterapi og ergoterapi på 5,3 viser at brukerne er godt fornøyd 
med tilbudet. Det er likevel forbedringsmuligheter i forhold til ventetid og informasjon om andre 
tiltak og tjenester. 
 
Det er opprettet et tverrfaglig tilbud for personer med lett eller moderat demens. Målet er 
informasjon og bedre mestring for bruker og pårørende. 
 
Implementeringen av tverrfaglig brukermøter (TBM) har tatt lengre tid enn forventet. Det har vært 
usikkerhet fra barnehager og skoler knyttet til behovet for å gjennomføre TBM. Det er holdt 
informasjonsmøter i alle barnehager og skoler om hensikten med TBM (brukermedvirkning og tidlig 
intervensjon). Fra 2018 er alle barnehager og skoler pålagt å gjennomføre minst ett tverrfaglig møte 
per år. 
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Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Kompetansemidler fra Fylkesmannen / Helsedirektoratet og prosjektmidler har gitt mulighet for 
kompetanseheving til mange ansatte i tjenesten og flere er i et videreutdanningsforløp. 
 
Det er ikke innkommet forslag til innovasjonsprisen for tjenesteområdet i 2017. Helsetjenesten 
meldte på prosjektet «Hverdagsrehabilitering» sammen med hjemmetjenesten.  
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet har samlet sett et mindreforbruk på 2,5 mill kr. Mindreforbruket skyldes blant 
annet at det ikke har latt seg gjøre å fylle alle ledige stillinger. I tillegg har tjenesteområdet hatt 
merinntekter knyttet til økte jordmor refusjoner, øremerkede tilskudd og statlige overføringer i 
forbindelse med HPV vaksinering. Det kommunale legesenteret har i 2017 mottatt mer i 
egenbetalinger og HELFO-refusjoner enn budsjettert. 
  



12/18 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 - 18/00087-1 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 : Årsberetning 2017 - Oppegård kommune

Årsberetning 2017 Oppegård kommune Side 47 
 

4.7 Samfunn og teknikk 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 
 

 
 
 

 

 

Virksomhet  
Bygg og kart 
Samfunnsutvikling  
UTE 
Eiendom 
Prosjektkontor1 
Totalt 

Årsverk 
18,0 
13,5 
58,6 

120,8 
4,0 

214,9 

Utgjør 11,6 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

1Føres i investeringsregnskapet 

 

 

 

 

 

Hovedoppgaver 

 Areal- og samfunnsplanlegging med vekt på 
bærekraftig utvikling  

 Samfunnsmedisin, folkehelse, miljørettet 
helsevern og fritid for funksjonshemmede 

 Samarbeid med frivillige organisasjoner, 
herunder idretten 

 Kartverk, eiendomsregister og 
eiendomsdannelse 

 Byggesaksbehandling 

 Forvaltning av natur- og vassdrag 

 Vannforsyning, avløpssystem og 
avfallshåndtering  

 Drift og vedlikehold av veier og gang-
sykkelveier, idrettsanlegg og grøntområder 
inkludert gravlunder og 

 Parkeringskontroll og transporttjeneste 

 Forvaltning av kommunens eiendommer 

 Drift, vedlikehold og renhold av den 
kommunale bygningsmassen 

 Ansvar for kommunens byggeprosjekter 

 Utleie av kommunens leiligheter og lokaler 

 Behandling av startlån, tilskudd og bostøtte 

 Drift av gjenbruksbutikk 

11 % 

Felles - samf og teknikk, inkl
prosj.ktr. (0,1 %)

Bygg og kart (0,1 %)

Samfunnsutvikling (1,1 %)

UTE (2,5 %)

Eiendom (6,9 %)

4.7 
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4.7.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Samlet lengde turveier, turstier og løyper tilrettelagt 
for sommerbruk (km) 

 140   140    140    140    145     

Ta vare på jorda        

Bruk av fornybare energikilder 26 % 26 % 26 % 29 % 29 %   

Energiforbruk i kommunale bygg 155 150 145 148 =<150 
kWh/m2 

  

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  87 %  85 %  82 % 82 %  90 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  11 P µg/l  16 P µg/l  17 P µg/l  17 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  24 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  20 P µg/l   

Fornyet avløpsnett, gjennomsnitt siste tre år  1,5 %  0,9 %  0,6 %  0,6 %2  1,5 %   

Gjenvunnet husholdningsavfall  98 %  93 %  91 % 89 %  95 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Andel private reguleringsplaner behandlet innen 
lovpålagt  eller avtalt frist 

 100 %  100 %  100 % 100 %  100 %   

Brukertilfredshet byggesaksbehandling  4,7    4,2    4,2    4,4    4,7     

Tilsyn i byggesaker  32 %  6 %  4 %  18 %  15 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,1     4,2    4,3     

Dialog        

Nærvær3  92,1 %    93,4 %    94,1 %    94,1 %    94 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     10    5     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt siste tre år  1,4 %  0,9 %  0,5 %  0,6 %2  1,5 %   

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent3  64,4 %  93,1 %  103,9 %  107,5 % <100 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Vannlekkasje (ikke bokført vann)  45,1 %  49,1 %  42,0 % 43,0 % <35 %   

Utleieprosent for kommunale leiligheter, gjennomsnitt  93,5 %  92,9 %  92,6 %  89,3 %  96 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 I 2017 har utskiftningen av vannledningsnett vært på 1,5 %, mens utskiftningen av avløpsnett var på 1,4 %. Målet er 1,5 % årlig utskiftning 
av eksisterende ledningsnett i gjennomsnitt for de siste tre år. Utskiftningen av vann- og avløpsnett var svært lav i 2015 og 2016. Målet vil 
derfor ikke bli nådd før i 2019.  
3Resultatene for årene 2014-2016 er omarbeidet slik at de inneholder Eiendom, oger sammenlignbare med 2017 resultatet. 
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4.7.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Flere av de store utbyggingsområdene som har vært under planlegging de siste årene, har i 2017 gått 
inn i gjennomføringsfasen. Dette gjelder Ormerudveien fortrettingsområde, Myrvoll-Ekornrud og 
Greverud senter. Gjennomføringen involverer flere av kommunens virksomheter, spesielt i 
forbindelse med bygging av infrastruktur. I 2017 ble også områdereguleringen for Kolbotn sentrum 
vedtatt.  
 
Reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter ble vedtatt i 2017. Selv om dette var en 
statlig reguleringsplan, ble det brukt betydelige ressurser fra lokalsamfunnet og kommunens side for 
å ivareta innbyggernes interesser knyttet til støy og friluftsliv. Planene for Politiets nasjonale 
beredskapssenter og ny reservevannledning har bidratt til å forskyve kommunens lysløypeprosjekt 
som dermed har tatt lengre tid enn planlagt.  
 
Oppegård og Ski har vedtatt et felles planprogram for kommuneplanen. Arbeidet med visjon og 
samfunnsdel ble igangsatt høsten 2017 med gjennomføring av flere medvirkningstiltak som 
arbeidsverksteder og gjestebud. Ny kommuneplan for Nordre Follo skal etter planen vedtas av det 
enkelte kommunestyret i Ski og Oppegård tidlig i 2019.  
 
Prosjektkontoret ble etablert i 2017 og har ansvar for gjennomføring av kommunens største 
investeringsprosjekter. I 2017 har Prosjektkontoret hovedsakelig jobbet med etablering av 
administrative rammer, styringsverktøy for prosjektene og rammeavtaler for ulike prosjektrelaterte 
tjenester. Det er anskaffet leverandør for bygging av omsorgsboliger i Edvard Griegsvei, og arbeidet 
er godt i gang med planlagt ferdigstillelse tidlig i 2019. Planleggingsarbeidet for rehabilitering og 
utvidelse av Kolbotn skole, muligheten for bygging av svømmehall med boliger samt 
konseptvalgutredning for lokalisering av ny ungdomsskole og ny idrettshall på Sofiemyr, er ferdigstilt. 
 
Kommunen har et etterslep på vedlikehold av bygg og anlegg. I kst-sak 75/16 ble det vedtatt at det 
for 2017 og 2018 kan brukes inntil 7,5 mill kr per år fra Vedlikeholdsfond for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet. I tiltaksplanen for kommunale bygg 2017-2020 ble det planlagt med 43 
vedlikeholdstiltak i 2017. Av disse ble 38 gjennomført, noe som har bidratt til å redusere 
vedlikeholdsetterslepet.  
 
Oppegård satser videre på sykkel i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. I 
2017 ble sykkelparkeringene ved skoler og barnehager ferdigstilt og det ble gjennomført utbedringer 
på sykkelveinettet.  
 
Andel miljøsertifiserte virksomheter har holdt seg stabilt. Det er ingen nye virksomheter som har 
igangsatt sertifisering. Det er i hovedsak barnehagene og skolene som er miljøsertifiserte. Av disse er 
100 % av virksomhetene sertifisert, i ordningen Grønt flagg eller Miljøfyrtårn. 
 
Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen og vannkvalitet i Kolbotnvannet har samme verdi som i 
2016. Vannføringen i tilførselsbekkene har økt betydelig siden 2013 på grunn av mer nedbør, og det 
er beregnet en økende tilførsel av fosfor via bekkene i perioden frem til i dag. Sett i lys av utviklingen 
med mer nedbør og ekstremvær kombinert med befolkningsveksten i kommunen, er det et mål i seg 
selv å holde vannkvaliteten på et stabilt nivå, samtidig som det jobbes for å forbedre kvaliteten. I   
kst-sak 37/17 vedtok kommunestyret at det skal legges frem en overordnet oversikt over tiltak som 
kan bedre forholdene under fokusområdet «Folkehelse, miljø og samfunn». Rådmannen påbegynte 
dette arbeidet i 2017 og legger frem en sak våren 2018. 
 
I 2017 ble 1,4 % av avløpsnettet rehabilitert. Forsinkelser i Greverudutbyggingen høsten 2017, gjorde 
at målet på 1,5 % ikke ble nådd. Målet for rehabilitering av vannledningsnettet, 1,5 %, ble nådd. Det 
ble rehabilitert vann- og avløpsledninger ved Lienga, i Ormerudveien, Bekkeliveien, Utsiktsveien og i 
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Skiveien. I krysset Skiveien/Haukeliveien har kommunen etablert en ny avløpspumpestasjon som 
blant annet vil pumpe avløpet fra Trelasttomta og deler av Skogsåsen. Det er også rehabilitert 
vannledninger ved Landerudsenteret og i råvannspumpestasjonen.  
 
I 2017 innførte Follo Ren en ny avfallsordning for husholdningsavfall. Denne innebærer at all plast 
kastes i restavfallet og går til et ettersorteringsanlegg som har teknologi til å sortere den ut. På denne 
måten blir mer plast sortert ut til materialgjenvinning. I tillegg har husholdningene begynt å sortere 
ut matavfall i egne grønne poser. Ved å sortere ut matavfall får man ut viktige ressurser som blir 
omgjort til biogass og biogjødsel. Resultatet av dette er at mye av det som før ble kastet i 
restavfallet, og som gikk til forbrenning, nå blir sortert ut til materialgjenvinning. Kvartalsstatistikken 
for 2017 viser at mengden restavfall har gått betraktelig ned etter at oppstart for ny avfallsordning, 
og at mengden utsortert plast har økt. 
 
For å sikre trygge lekeplasser for barna, ble det montert nytt lekeplassutstyr for 10,4 mill kr i skoler 
og barnehager i 2017. Samtidig ble uteområdene i barnehagene oppgradert, og skolegården på 
Ingieråsen skole ble oppgradert. Disse tiltakene har blitt tatt godt i mot av barn, unge og de ansatte.  
 
I tillegg ble ny plan for skjøtsel av alle kommunens grøntområder og uteanlegg vedtatt av 
kommunestyret, og det ble etablert en ny minnelund på Kolbotn gravlund. 
 
Fylkesmannen har pålagt kommunen å få oversikt over alle sandfang og lage et system for forsvarlig 
tømming. Det ble i 2017 opprettet en stilling for å løse denne oppgaven. Kommunens 1 600 sandfang 
ble registrerte og rundt 300 ble tømt. Arbeidet starter opp igjen våren 2018.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Brukertilfredshet med byggesaksbehandlingen har økt, men lav svarprosent (27 %) gjør at 
undersøkelsen har liten verdi som forbedringsverktøy for bedre byggesaksbehandling. Bygg og kart 
behandlet om lag 300 bygge- og delesøknader i 2017. I tillegg er det behandlet 63 søknader om 
dispensasjon. I 2017 gikk det ni klager til Fylkesmannen, hvor ingen så langt er omgjort, men hvor tre 
ennå ikke er behandlet. Utenom søknader, får Bygg og kart mellom 150 og 200 servicehenvendelser 
per måned. Det er et mål at innbyggerne skal blir mer selvhjulpne, og virksomheten jobber målrettet 
med å legge til rette for dette. I 2017 har Bygg og kart lagt ut flere veiledere om tema og spørsmål 
som ofte stilles fra innbyggerne. 
 
I siste halvdel av 2017 ble en fulltidsstilling dedikert til byggetilsyn. Det ga gode resultater for 
måloppnåelsen, og Bygg og kart vil fortsette arbeidet i 2018.  
 
Arbeidet med å bytte ut husvannmålere i private hjem er påbegynt i 2017. Det er byttet ut i overkant 
av 4 000 målere og de resterende 2 000 vil bli skiftet ut i 2018. Fjernavlesing av vannmålere er testet 
og fungerer etter hensikten.  
  
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 med et resultat på 4,2, noe som er marginalt 
bedre enn i 2015 (4,1). Resultatene av medarbeiderundersøkelsen vil bli bearbeidet i 2018.  
 
Eiendom har i 2017 innledet et samarbeid med Oppegård kvalifiseringssenter for arbeids- og 
språktreningsplasser hos brukerservice. Brukerservice gjennomfører mindre flytteoppgaver, 
praktiske oppgaver av mindre art, reparasjon av inventar og lignende. Brukerservice har i 2017 hatt 
totalt 13 personer inne til arbeidstrening, en økning fra sju i 2016. Dette har bidratt til en vesentlig 
bedre kontinuitet i denne tjenesten.  
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Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 107,5 %. Resultatene for selvkostområdene føres mot 
fond og påvirker ikke driftsresultatet vesentlig. Tjenesteområdet har et netto merforbruk på 9,7 mill 
kr. Det er flere grunner til merforbruket. Det har blitt gjennomført planlagt vedlikeholdsarbeid utover 
ordinær drift for totalt 6 mill kr som det ikke er tilført fondsmidler for. I tillegg har strømutgiftene 
vært 3,4 mill kr høyere enn budsjett og utgiftene til planoppgaver 1,5 mill kr over budsjett. Det har 
vært mindreinntekter knyttet til reguleringsplaner på 1,8 mill kr. På den annen side har det vært 
merinntekter knyttet til husleie og salg av karttjenester.  
 
Det ble i 2017 installert trykkreduksjonsventil for å senke driftstrykket i området ved Mastemyr. Det 
vil bidra til å redusere vannlekkasjemengdene her. For å bedre driftssikkerheten, ble det etablert 
tosidig vannforsyning i Marens vei, mellom Kongeveien og Jotunveien samt i Kongeveien ved 
Golfbanen.   
 
Eiendom har gått gjennom den kommunale eiendomsmassen med tanke på salg for å øke 
egenfinansiering til nye investeringer, og i kst-sak 39/17 ble det vedtatt hvilke eiendommer som skal 
vurderes solgt. I 2017 ble det gjennomført salg/overtakelse av Hvitebjørn Gård, Tyrigrava og 
Trelasttomta (Myrvoll/Ekornrud).  
 
Gjennomsnittlig utleieprosent har gått ned siste år, og er nå på under 90 %. Dette skyldes i hovedsak 
at det har blitt bosatt færre flyktninger enn forespeilet, noe som har medført at boliger har stått 
tomme i påvente av bosetting. Videre har en større andel av flyktningene enn tidligere skaffet seg 
bolig i det private markedet, noe som reduserer behovet for kommunale utleieboliger. Kommunens 
boveileder har bidratt til at ti flyktninger har skaffet seg bolig i det private markedet i 2017. 
Rådmannen er i gang med å vurdere tiltak for å bedre utleieprosenten. 
 
Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til gjeldende lover og regelverk og ble saldert mot fond.  

Tall i mill kr Vann Avløp Renovasjon Slam/privét Feiing 
Bygge- og 
delesaks-
behandling 

Oppmåling 

Selvkostfondets størrelse pr 31.12.16 9,7 11,8 6,6 -1,2 0 0,1 0,5 

Resultat 2017 -10,7 0,4 -5,3 0,1 0 3,6 0,4 

Selvkostfondets størrelse pr 31.12.171 -1 12,2 1,3 -1,1 0 3,7 0,9 
1Underskudd i selvkostkalkylen medfører ikke negative selvkostfond i kommunens årsregnskap, men føres på memoriakonti i balansen. 

 
Høyere driftsutgifter enn driftsinntekter innen selvkostområdene vann og renovasjon har medført at 
kommunen har fått redusert de positive fondene per 31.12.2017. Innen vann er det utgiftsført om 
lag 10 mill kr i forbindelse med utskiftning av husvannmålere, samtidig som gebyrene ble satt noe 
ned i 2017. Dette har medført at selvkostfondet er benyttet i sin helhet i 2017, og at det har blitt et 
underskudd i selvkostkalkylen. Gebyrene innen selvkostområdet renovasjon ble satt ned i 2017 for å 
få redusert størrelsen på selvkostfondet.  
 
Selvkostområdet bygge- og delesaksbehandling gikk med betydelig overskudd i 2017 på grunn av 
noen store byggesaker som kom inn ved årets utgang, og kommunen har betydelige positive fond per 
31.12.2017. 
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4.8 Stab og støtte 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 

 
 
 

Virksomhet  
Rådmann, kommunalsjefer med stab  
IKT  
HR  
Økonomi og styring 
Kommunikasjon og service  
Regnskap  
Jus og administrasjon  
Totalt 

Årsverk 
  14,2 
 11,0 
 12,1 
 8,3 
 10,4 
 14,0 
 19,0 
 89,0 
 

Utgjør 4,8 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

 

 

 

 
 

 

 

Hovedoppgaver 

 Regnskapsføring, overordnet rapportering, 
lønn og innfordring (Regnskap) 

 Utvikling og drift av kommunens telefoni- 
datasystemer (IKT) 

 Service og kommunikasjonsarbeid via 
telefon, skranke, trykte og digitale medier. 
(Kommunikasjon og service) 

 Overordnet økonomistyring, 
styringssystemer, tjenesteutvikling (Økonomi 
og styring)  

 Arbeidsgiverpolitikk 

 arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, 
leder- og tjenesteutvikling, tjenestestøtte, 
beredskapsplanlegging (HR) 

 Juridisk rådgivning, klagesaksbehandling, 
oppgaver etter regelverk for offentlige 
anskaffelser, bistand til politisk nivå, 
utvalgssekretariat, trykkeri og arkiv (Jus og 
administrasjon) 

5 % 

2 % 

7 % 

Rådmann, kommunalsjefene
med stab (0,8 %)
IKT (1,3 %)

HR, Økonomi og styring  (2,3 %)
(inkl ressursbank)
Kommunikasjon og service (0,6 %)

Regnskap (0,8 %)

Jus- og administrasjon (1,6 %)
(inkl politisk styring)

4.8 
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4.8.1 Målekart for tjenesteområdet  

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Tilfredshet med kommunal informasjon     4,1    4,5     

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,2     4,2    4,3     

Dialog        

Nærvær  93,4 %    93,1 %    94,7 %    93,1 %    95 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Tilfredshet med stab og støtteseksjonene      -    

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris     4    5     

Økonomi Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2017 

Status 
2017 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  102,6 %  98,8 %  98,3 %  99,2 % <100 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Løsningsgrad ved innfordring kommunale krav, ekskl 
startlån 

 88 %    97 %    97 %    98 %    98 %     

Andel rammeavtaler på eHandel    30 %  32 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
 
 

4.8.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Det ble i 2017 startet et prosjekt i kommunen for å redusere det samlede papir- og portoforbruket. 
Bruk av elektroniske løsninger ser ut til å ha en positiv effekt på papirforbruket. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
I Innbyggerundersøkelsen ble det blant annet spurt om tilfredshet med kommunal informasjon og 
flere spørsmål om klarspråk. Innbyggernes tilfredshet med informasjon fra kommunen viste 4,1 på en 
skala fra 1-6. Spørsmålene om klarspråk var de samme som ble brukt i sluttevalueringen av 
prosjektet Klart språk i staten. Resultatene, med gjennomsnitt 4,2, viser at innbyggerne synes språket 
i brev, skjemaer og på nettsidene til kommunen er relativt lett å forstå. Arbeidet med klarspråk gir 
resultater. Bevisstheten om språk har økt betraktelig blant de ansatte. og Kommunikasjon og service 
får stadig henvendelser om hjelp til å språkvaske dokumenter og spørsmål om kurs og opplæring. 
Sammen med virksomheter i Samfunn og teknikk og Bestillerkontoret er det skrevet om rundt 
hundre brevmaler og tekst på nettet i felles skriveverksteder. De ansatte sier de bruker kortere tid på 
å skrive vedtak og får færre henvendelser fra innbyggerne.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
I 2017 har det vært arbeidet med klargjøring av to elektroniske løsninger for digitalisering av 
arbeidsprosesser innen lønn. Visma modulen «Meg selv» er en løsning der ansatte selv administrerer 
sine personalia elektronisk og mottar lønnsslipp digitalt. Denne modulen blir fullt ut tatt i bruk i 2018. 
Det er i 2017 tatt i bruk flere ulike integrasjonsløsninger og moduler som både automatiserer 
arbeidet innenfor regnskap, og sikrer at bilag er signert av personer med nødvendige fullmakter. 



12/18 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 - 18/00087-1 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 : Årsberetning 2017 - Oppegård kommune

Side 54 Oppegård kommune  Årsberetning 2017 
 

Stab og støtte er ansvarlig for den overordnede koordineringen av innovasjonsarbeidet i kommunen, 
og gjennomfører årlig Innovasjonsprisen i kommunen. I 2017 var det 38 forslag i klassen 
Hverdagsinnovasjon og 11 forslag i klassen Organisert prosjekt. For tjenesteområdets egen drift var 
resultatet for antall innmeldte forslag rett under ønsket nivå.  Mye innovasjonsarbeid gjøres likevel i 
forbindelse med byggingen av Nordre Follo.  
 
Oppegård kommunes HR-strategi ble vedtatt i starten av 2017. Strategien er en operasjonalisering av 
arbeidsgiverstrategien og definerer et sett av HR-aktiviteter som trekker i samme retning for å nå 
kommunens mål. HR-aktivitetene er knyttet til å rekruttere, utvikle, beholde og avslutte 
arbeidsforhold og er introdusert for kommunens ledere. 
 
Oppegård kommune er regnskapsfører for Nordre Follo Fellesnemnd og Prosjektorganisasjonen. Stab 
og støtte har også vært delaktig i opprettelsen av prosjektorganisasjonen til Nordre Follo med blant 
annet rekruttering av prosjektstab og prosjektledere samt generelle oppgaver rundt etableringen av 
prosjektet.  
 
Arbeidet med Omstillingsavtale for Nordre Follo har hatt høy prioritet. Hensikten med avtalen er å 
sikre trygghet og forutsigbarhet for medarbeiderne i omstillingsprosessen. 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet hadde et mindreforbruk på 0,75 mill kr.  
 
Andel rammeavtaler på eHandel er per 31.12.2017 på 30 %, og de mest egnede avtalene ligger nå 
inne på eHandel. Det jobbes fortløpende med å få flere avtaler over på eHandel. 
 
Oppgradering av det trådløse nettet i kommunen er høyt prioritert, og det har vært gjort mye arbeid 
med dette i 2017, se kapittel 5 Investeringsprosjekter, objekt 2023, for nærmere beskrivelse.  
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5. INVESTERINGSPROSJEKTER 

De neste sidene viser en oversikt med kommentar for alle investeringer i 2017. Tabellen viser 
regnskap opp mot budsjett. For prosjekter som varer utover et år vises det i tillegg den totale 
vedtatte prosjektkostnaden og det samlede forbruket på prosjektet ved utgangen av 2017.  
 
I 2. tertialrapport 2017 ble det meldt fra om et forventet netto mindreforbruk på 72,5 mill kr, årsaken 
var i stor grad relatert til forsinket fremdrift. Dette ble det ikke budsjettjustert for i 2017, men det ble 
i stor grad hensyntatt budsjettmessig i Handlingsprogram 2018-2021.  
 
For prosjekter hvor det ble igangsatt tiltak i 2017, men som ikke ferdigstilles før i 2018, vil det bli 
vurdert behov for å justere budsjettet for 2018 i 1. tertialrapport 2018. 
 
Noen av de største prosjektene i kommunen rapporterer i PROPP (ProsjektRapportering, Oppfølging, 
Plan og Prognose). Per utgangen av 2017 gjelder det følgende prosjekter: 
- Kolbotn Skole, nybygg og rehabilitering 
- Omsorgsboliger Edvard Griegs vei 
- Ny ungdomsskole (Sofiemyr) 
- Ny idrettshall 
- Ny svømmehall 
Vedlagte rapporter viser blant annet utvikling regnskapsmessig, periodisering gjennom prosjektets 
løpetid og status på fremdrift, kvalitet, økonomi, miljø og SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) per 
31.12.2017. 
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Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostn. 
på 

prosjektet
2
 

 budsj. 
2017  2017 Kommentar 

Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost) 

9003/9006 Biler og maskiner - Vann og 
avløp 

2501/ 
2502 

utgifter løp
1
 løp            1 000  707 Varebil til vannverket og en varebil til VA-drift er kjøpt inn i 

2017. Biler m/innredning ble billigere enn først antatt. inntekter løp løp                  -    -10 

netto  løp   løp             1 000  697 

9004 Oppgradering av vannverket 2501 utgifter  løp   løp             9 100  5 231 Garderobeanlegg: Kontrakt 1,6 mill kr. Kostnader i 2017 er på 
2,1 mill kr. Avviket skyldes feil og mangler i tidligere 
konstruksjoner. Garderobeanlegget ferdigstilles i 2018, og det 
vil komme flere fakturaer på dette i 2018. I 2017 ble det 
etablert fem dusjanlegg med universell utforming og nytt 
ventilasjonsanlegg.  
Slamskraper for flotasjonsanlegg: Kontrakt på 3,5 mill kr, 30 % 
ble betalt ved kontraktinngåelse. Kostnader i 2017 på 0,9 mill 
kr.  Avslutning mai 2018.  
SD-anlegg: Ferdigstilt i juni 2017. 

netto  løp   løp             9 100  5 231 

9104 Vannverket, 
risikoreduserende tiltak for 
råvannspumpa 

2501 utgifter  løp   løp             4 000  5 221 Fasadeendring og utvendig brannsikring 
råvannspumpestasjon: Ferdigstilt oktober 2017, kostnad 3,6 
mill kr. Høye kostnader skyldes manglende tunnelsikring og 
uforutsette kostnader pga gammel bygningsmasse, samt 
diverse pålegg fra Mattilsynet.  
Trykkstøtdemping i råvannspumpestasjon: Kostnad i 2017 på 
0,85 mill kr. Skiftet ut pumpeledninger. Sluttført, men mangler 
noen fakturaer.  
Slukkeanlegg råvannspumpestasjon: Montering av 
brannslukkeanlegg må gjennomføres i 2018, pga manglende 
rammeavtale med konsulent. Anslått sum 2,5 mill kr.  

netto  løp   løp             4 000  5 221 

9124 Sikring hovedvannforsyning 2501 utgifter  løp   løp             9 900  8 071 Vannmålere på nett: 1,2 mill kr. Alt utstyr er innkjøpt i 2017, 
mangler montering i kummer.  
Trykkreduksjon ledningsnett Mastemyr: Kostnad 0,64 mill kr. 
Montert trykkreduksjonsventil, vannmåler og trykkmåler. 
Mangler strømoverføring.  
Forbindelsesledning Mastemyr hotell til Oslo nett: Forskjøvet 
til 2018, ca 2 Mill kr. Gjennomført grunnundersøkelser i 2017.  
Sikringsvann Jotunveien-Kongeveien: 3,66 mill kr. Tosidig 
vannforsyning gjennomført.  
Sikringsvann Kongeveien-Golfbanen: 2,13 mill kr. Tosidig 
vannforsyning gjennomført. 

netto  løp   løp             9 900  8 071 
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Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostn. 
på 

prosjektet
2
 

 budsj. 
2017  2017 Kommentar 

9005 Utbedring av 
vannledningsnettet 

2501 utgifter  løp   løp           10 000  4 413 VA Skiveien: 0,74 mill kr. Grunnarbeid og vannledning Marens 
Vei. VA Solbråtan: 0,07 mill kr. Prosjekteringskostnader. 
Gjennomføres i 2018. Sikringsvann Bekkeliveien: 0,95 mill kr.  
Rehabiliert vannledning, sluttført. Trykkredukson ledningsnett 
Mastemyr: 0,65 mill kr. Rehabilitert vannledning, sluttført. VA 
Utsiktsveien/Bekkeliveien: 1,72 mill kr. Er noe forskjøvet, 
sluttføres i 2018. Østliveien rehabilitering VA: 0,07 mill kr. 
Prosjekteringskostnader. Utføres i 2018. Strømpekjøring 
Landerudsenteret: Rehabilitering av VA-ledninger i tunnel ved 
Landerudsenteret er gjort med en meget kostnadseffektiv 
metode (strømpekjøring). Er sluttført. VA-rehabilitering i 
Ormerudveien og ved Greverud senter: Utbetaling av 
anleggsbidrag på totalt 2,8 mill kr ble budsjettert i 2017, men er 
forskjøvet til 2018 og ivaretatt i budsjett for 2018. 

netto  løp   løp           10 000  4 413 

9007 Rehabilitering avløpsnett 2502 utgifter  løp   løp           10 000  5 562 VA Skiveien: 3 mill. Grunnarbeid og spillvannsledning Skiveien. 
Pumpestasjon påbegynt. Sluttføres i 2018.  
VA Solbråtan: 0,07 mill. Prosjekteringskostnader. Gjennomføres 
i 2018.   
Trykkredukson ledningsnett Mastemyr: 0,45 mill. Rehabilitert 
spillvannsledning sluttført.  
VA Utsiktsveien/Bekkeliveien: 1,72 mill. Er noe forskjøvet, 
sluttføres i 2018. 
Rehabilitering avløpsledning Storbukta: 0,18 mill. Prosjektering 
og grunnundersøkelser. 
Østliveien rehabilitering VA: 0,07 mill. Prosjekteringskostnader. 
Utføres i 2018.  
Utbetaling av anleggsbidrag på totalt 2,8 Mill kr for VA-
rehabilitering i Ormerudveien og ved Greverud senter ble 
budsjettert i 2017, men er forskjøvet til 2018 og er ivaretatt i 
budsjett for 2018. 

netto  løp   løp           10 000  5 562 

9131 Bålerud, vann og avløp 2501/ 
2502 

utgifter             47 000                   753             1 000  753 Planarbeid pågår i henhold til fremdriftsplan. Det er brukt 
penger på forprosjektering og reguleringsarbeid. netto             47 000                   753             1 000  753 

9132 Reservannløsning, 
Oppegård-Oslo 

2501 utgifter             51 000                   488             1 000  488 Forprosjekt gjennomført noe billigere enn budsjettert. 
Planarbeidet fortsetter i 2018. Anleggsstart høsten 2018. netto             51 000                   488             1 000  488 
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2801 Myrvoll/Ekronrud, 
utbyggingsavtale JM 

2501/ 
2502 

utgifter             87 000                   111                   -    111 Jf kst-sak 40/17 Utbyggignsavtale og merverdiavgiftsavtale på 
Myrvoll. Prosjektet startet opp senhøsten 2017.  inntekter            -87 000                 -111                   -    -111 

netto                     -                       -                     -                -    

Skole, kvalifisering og barnevern 

3403 Digitale ferdigheter i skolen 3010 utgifter  løp   løp             9 000        9 431  Årsaken til merforbruk på 0,357 mill kr skyldes at utgifter til 
kabling på skolene ble dyrere enn forventet. Prosjektet er 
avsluttet.  

mva-refusjon  løp   løp            -1 800       -1 874  

overføring fra 
drift 

 løp   løp                   -                -    

sum inntekter  løp   løp            -1 800       -1 874  

netto  løp   løp             7 200        7 557  

3405 Greverud skole -fasade bygg 1700 utgifter               6 125                5 150             5 626  4 653 Rehabiliteringsarbeider av mur- og pussfasade utført i 2017.  
Prosjektet er ferdigstilt. Lavere prosjektkostnad enn budsjettert 
fordi omfang av prosjektet ble mindre enn først planlagt. Det 
var tenkt å rehabilitere både bygg A og C. Under prosjektering 
viste det seg at dette ville bli mer kostbart enn budsjettrammen 
og det ble da besluttet å kun rehabilitere bygg C.     

mva-refusjon              -1 225              -1 027            -1 125  -927 

sum inntekter              -1 225              -1 027            -1 125          -927  

netto               4 900                4 124             4 501        3 725  

3408 Kolbotn skole, nytt bygg 
inklusiv rehabilitering 

1001 utgifter           230 000                3 230           50 000  3 155 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
kommentarer. mva-refusjon            -46 000                 -458          -10 000  -453 

sum inntekter            -46 000                 -458          -10 000          -453  

netto           184 000                2 771           40 000        2 702  

3409 Ny ungdomsskole, bygg 1001 utgifter           187 000                1 322           10 000  1 322 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
kommentarer. mva-refusjon            -37 400                 -131            -2 000  -131 

sum inntekter            -37 400                 -131            -2 000          -131  

netto           149 600                1 191             8 000        1 191  

3410 Fløysbonn-bygget, 
rehabilitering 

1700 utgifter             50 000                   819             5 000  819 Prosjektet ser på muligheten for å flytte barneskolen på 
Sofiemyr til Fløysbonnbygget. I 2017 har det blitt foretatt 
grundige undersøkelser av bygget fra eksterne rådgivere og det 
foreligger nå en ferdig tilstandsrapport. Sak, med innspill og 
anbefalinger for dette prosjektet, skal behandles i UMP våren 
2018. 

mva-refusjon            -10 000                 -164            -1 000  -164 

sum inntekter            -10 000                 -164            -1 000          -164  

netto             40 000                   656             4 000           656  

3407 Follo barne- og 
ungdomsskole 

3010 utgifter             21 110              13 694             8 360      13 537  Bygging av ny skole startet høsten 2017. Forventes ferdigstilt 
sommeren 2018. Fordeling av utgiftene mellom 
eierkommunene er basert på eierandel. Merforbruk i 2017 
skyldes periodisering av utgifter mellom 2018 og 2017. 

mva-refusjon              -4 222              -2 665                   -         -2 665  

sum inntekter              -4 222              -2 665                   -         -2 665  

netto             16 888              11 029             8 360      10 873  
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2139 Varslingsanlegg skolene 1702 utgifter               2 500                1 180             2 500        1 180  Prosjekt for å installere talevarslingssystem som en beredskap 
for å varsle ved alvorlige hendelser. Omfatter 4 skoler. I 2017 
ble arbeider på Greverud skole og Ingieråsen skole ferdigstilt. 
Østli skole og Flåtestad er forsinket i forhold til plan og vil 
ferdigstilles vår 2018. Avvik på tid fordi det ikke kom noen 
tilbud ved 1. gangs anbudsrunde.   

mva-refusjon                 -500                 -236               -500          -236  

sum inntekter                 -500                 -236               -500          -236  

netto               2 000                   944             2 000           944  

Barnehage 

4030 Rehabilitering av Augestad 
barnehage avd. Øståsen - 
bygg 

1700 utgifter             23 975              23 870                896           791  Prosjektet er hovedsakelig ferdig utført i egenregi høsten 2017. 
Mangler kun oppmerking som først kan utføres våren 2018. 
Gjennomført bygging av parkeringsplass for Augestad 
barnehage avd. Øståsen. I tillegg er det asfaltert parkeringsplass 
ved Øståsen kirke og omsorgsboligene i Kornmoveien 16. 

tilskudd                     -                       -                     -                -    

mva-refusjon              -4 795              -4 683               -179            -88  

sum inntekter              -4 795              -4 683               -179            -88  

netto             19 180              19 187                717           703  

4029 Nye Greverudlia barnehage, 
bygg 

1700 utgifter             66 875                6 704           16 250  2 924 I 2017 ble forprosjekt avsluttet, gammelt bygg revet, og det ble 
inngått kontrakt med Ruta entreprenør. Detaljprosjektering 
hadde oppstart i uke 45. I 2017 ble også rammetillatelse og 
samtykke fra Arbeidstilsynet innvilget og søknad om IG 
(igangsettingstillatelse) ble sendt inn for behandling i desember. 
Forventer ca 1 måned forsinkelse i prosjektet.   

mva-refusjon            -13 375              -1 266            -3 250  -537 

sum inntekter            -13 375              -1 266            -3 250          -537  

netto             53 500                5 438           13 000        2 388  

Pleie og omsorg 

5026 Velferdsteknologi 5000 utgifter  løp   løp             3 000  1 055 Utsettelser og forskyvninger i implementeringsprosessene 
medførte et mindreforbruk i 2017. Kostnadene vil påløpe i 2018 
og er hensyntatt i Handlingsprogram 2018-2021. 

tilskudd  løp   løp                   -                -    

mva-refusjon  løp   løp               -600  -211 

sum inntekter  løp   løp               -600          -211  

netto  løp   løp             2 400           844  

9123 Høyås, pasientsignal og 
nødlys 

1700 utgifter               2 800                5 668                450  399 Prosjekt ferdigstilt i 2017. Ingen utestående fakturaer og derfor 
et mindreforbruk i 2017 i forhold til justert budsjett 2017. Se for 
øvrig årsberetning 2016 

mva-refusjon                 -560              -1 131                 -90  -80 

sum inntekter                 -560              -1 131                 -90            -80  

netto               2 240                4 537                360           319  

1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg 1001 utgifter           378 000              63 422           93 000  56 459 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
kommentarer. tilskudd          -123 073                     -                     -                -    

mva-refusjon            -75 600            -12 192          -18 600  -10 806 

sum inntekter          -198 673            -12 192          -18 600     -10 806  

netto           179 327              51 230           74 400      45 653  
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2152 HSPLO, biler 5000 utgifter                     -                     172                   -    172 Bil til Bestillerkontoret. Finansiert ved overføring fra drift til 
investering. overføring fra 

drift 
                    -                   -172                   -    -172 

sum inntekter                     -                   -172                   -            -172  

netto                     -                       -                     -                -    

Sosial 

9001 Kjøp av utleieboliger 1700 utgifter  løp   løp             8 490              -    Mindreforbruk skyldes at det ikke har vært behov for å kjøpe 
flere utleieboliger i 2017 da ledigheten har økt i boligmassen. 
Merinntekter på 0,53 mill kr skyldes tilskudd fra Husbanken på 
kjøp av bolig (Håkon Jarlsvei 3) i 2016 og som ble mottatt i 
2017. 

tilskudd  løp   løp                   -    -531 

salg av boliger  løp   løp                   -                -    

sum inntekter  løp   løp                   -            -531  

netto  løp   løp             8 490          -531  

9121 Kjøp av boliger til 
flyktninger 

1700 utgifter  løp   løp           10 000  626 Utgifter i 2017 er til arbeid med klargjøring av tidligere kjøpte 
boliger (2016) for utleie. Stort mindreforbruk skyldes at det ikke 
har vært behov for å kjøpe flere flyktningeboliger i 2017 da 
kommunen har mottatt færre flyktninger enn først antatt. 
Merinntekter på 1 200 skyldes ekstra tilskudd fra Husbanken på 
kjøp av boliger i 2016 som ble mottatt i 2017. 

tilskudd  løp   løp            -2 000  -3 167 

salg av boliger  løp   løp                   -    -41 

mva-refusjon  løp   løp                   -    -11 

sum inntekter  løp   løp            -2 000       -3 219  

netto  løp   løp             8 000       -2 593  

5029 Døgnovernatting/kortidsleie 
6 enheter 

1700 utgifter               7 510                6 989             7 510        6 989  Etablering av 6 mobile enheter som skal erstatte og utvide 
tilbud til døgnovernatting og korttidsleie i Skiveien 127. 
Enhetene er innflytningsklare, men det gjenstår 
utomhusarbeider som ferdigstilles våren 2018.   

tilskudd                     -                       -                     -                -    

mva-refusjon                     -                       -                     -                -    

sum inntekter                     -                       -                     -                -    

netto               7 510                6 989             7 510        6 989  
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9122 Rehabilitering av 
Kornmoveien 16A 

1700 utgifter             24 500              26 302             7 388  9 305 Prosjekt er avsluttet. Kornmoveien 16 har vært krevende. Under 
rehabiliteringsfasen ble det oppdaget flere feil og mangler som 
måtte rettes opp og som resulterte i ekstra kostnader. Ved 
2.tertial ble det rapportert om forventet prosjektkostnad på 
netto 24,8 mill kr. Total prosjektkostnad ble tilslutt netto 25,8 
mill kr. Differansen skyldes at forhandlinger om sluttoppgjør ble 
høyere enn det som var forventet. Det kom også en stor 
kostnad på mengdekontroll og kostnader på integrasjon av 
systemer og rådgivertjenester helt på slutten av prosjektet som 
ikke var klart ved 2.tertial. Samlet utgjorde disse kostnadene ca 
1 mill kr.    

mva-refusjon                 -460                 -514               -147          -188  

sum inntekter                 -460                 -514               -147          -188  

netto             24 040              25 788             7 241        9 117  

Helse 

2146 Helse, 2 stk biler 7010 utgifter                  500                   344                500  344 Innkjøp av 2 biler høsten 2017. Bilene hadde en lavere 
innkjøpspris enn vedtatt prosjektkostnad og ble finansiert ved 
overføring fra drift til investering. 

overføring fra 
drift 

                -500                 -344               -500  -344 

mva-refusjon                     -                       -                     -                -    

sum inntekter                 -500                 -344               -500          -344  

netto                     -                       -                     -                -    

Samfunn og teknikk 

9037 Forandrings-
/tilpasningsarbeider 

1702 utgifter  løp   løp           16 650  10 970 Prioriterte tiltak på dette objektet er beskrevet i "tiltaksplan for 
kommunale bygg." Planlagte tiltak er gjennomført med unntak 
av seks prosjekter som ble påbegynt i 2017, men ikke fullført. 
Estimert kostnad for ferdigstillelse av disse prosjektene var ca 
3,2 mill kr.   

mva-refusjon  løp   løp            -3 330  -1 466 

sum inntekter  løp   løp            -3 330       -1 466  

netto  løp   løp           13 320        9 505  

9099 Brannsikring i kommunale 
bygg 

1702 utgifter  løp   løp             4 400  991 Det er igangsatt flere prosjekter i 2017 som ferdigstilles i 2018. 
Spesielt branntiltak på skoler, sykehjem og kirker som er helt 
nødvendig for å tilfredsstille brannsikkerhet ihht lover og 
forskrifter.  

mva-refusjon  løp   løp               -880  -104 

sum inntekter  løp   løp               -880          -104  

netto  løp   løp             3 520           887  

9117 Strøksleke/-aktivitetsplass i 
Kolbotn sentrum 

1700 utgifter             25 810              25 816                   -                -    Prosjektet ble ferdigstilt i 2015. Gjenstår en spillemiddelsøknad 
på lysanlegget på 0,193 mill kr. tilskudd            -11 285            -11 100               -185              -    

mva-refusjon              -5 139              -5 139                   -                -    

sum inntekter            -16 424            -16 239               -185              -    

netto               9 386                9 577               -185              -    
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6014 Vannverket, rømningsvei 
møterøm 

1702 utgifter                  313                     -                  313              -    Avklaringer med Mattilsynet tilsier at det som et minimum må 
etableres utvendig rømningsvei fra 5. etg til bakkenivå. Dette 
medfører vesentlige høyere kostnader enn nåværende plan. 
Estimert merforbruk ca 1,25 mill kr.  

mva-refusjon                   -63                     -                   -63              -    

sum inntekter                   -63                     -                   -63              -    

netto                  250                     -                  250              -    

7022 Salg av eiendom 1700 utgifter  løp   løp             2 000        8 335  Salg av kommunal eiendom etter vedtak i kommunestyret juni 
2017, sak 38/17. Avvik utgifter i 2017 skyldes kostnad for 
opparbeidelse av infrastruktur på tomt (Bakkeveien 1) som 
kommunen eier. Denne kostnaden skal øke tomteverdien 
tilsvarende ved salg.  

mva-refusjon  løp   løp                   -             114  

salg av 
eiendom 

 løp   løp          -91 500     -91 470  

sum inntekter  løp   løp          -91 500     -91 356  

netto  løp   løp          -89 500     -83 021  

9039 Sikringstiltak lekeutstyr 
skole/bhg 

2500 utgifter  løp   løp           12 500  13 575 Det er kjøpt inn utstyr til alle planlagte prosjekter, men det 
gjenstår utgifter til montasje og anleggsarbeider for ca 2 mill kr 
eks. mva. Arbeidet fortsetter vår 2018. Det er påløpt ekstra 
kostnader på grunn av mer komplisert grunnarbeid og for 
utbedring av vannproblematikk. Videre er det påløpt ekstra 
kostnader til å utføre vinterarbeid, dette for å få lukket 
igangsatte prosjekter i vinter. 

mva-refusjon  løp   løp            -2 500  -2 715 

fra andre 
private 

 løp   løp                   -            -300  

sum inntekter  løp   løp            -2 500       -3 015  

netto  løp   løp           10 000      10 560  

9002 Anskaffelser biler/maskiner, 
UTE (ikke VAR) 

2500 utgifter  løp   løp             7 500  8 561 Ny redskapsbærer med innbytte av eldre maskin - ny lastebil 
med innbytte av eldre lastebil - ny redskapsbærer/lastebil med 
feiepåbygg med innbytte av eldre lastebil (sen levering fra 
anskaffelse fra 2016) - brukt pickup uten innbytte - brukt 
lastebil uten innbytte.  Bruktbilene/maskinene ble kjøpt i 
forbindelse med overføring av midler fra drift (0,9 mill kr).  

salg av 
driftsmidler 

 løp   løp               -270  -299 

mva-refusjon  løp   løp            -1 500  -1 521 

overføring fra 
drift 

 løp   løp                   -    -904 

sum inntekter  løp   løp            -1 770       -2 723  

netto  løp   løp             5 730        5 838  

9008 Veier, anlegg, fortau 2500 utgifter  løp   løp             2 200  732 Prosjektet med rehabilitering av bru over jernbanen ved 
Myrvoll stasjon sammen med BaneNor er ferdig. Utgifter 
knyttet til nedgraving av kabler er avhengig av prosjektet med 
rehabilitering av VA-ledninger i Bekkeliveien/Utsiktsveien. Dette 
er utgifter som først kommer i 2018. Lysprosjektet for 
Sofiemyrbrua er utsatt til 2018. Periodisering av utgifter fra 
2017 til 2018 er ivaretatt i Handlingsprogram 2018-2021. 

mva-refusjon  løp   løp               -440  -146 

sum inntekter  løp   løp               -440          -146  

netto  løp   løp             1 760           586  
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9009 Generelle 
trafikksikringstiltak 

2500 utgifter  løp   løp             2 700  947 Begge aksjon skoleveiprosjektene er ferdig utført i 2017 og 
godkjent av Vegvesenet. Det største prosjektet ble redusert i 
omfang og dermed mindre utgifter totalt. Gangveiprosjekt 
Kolbotn til Vassbotn forenklet grunnarbeider. Det vil inn mot 
1.tertial 2018 bli vurdert om det er behov for noe midler til 
trafikksikringstiltak utover det som ligger i vedtatt budsjett for 
2018. 

tilskudd  løp   løp            -1 720  -640 

mva-refusjon  løp   løp               -540  -106 

sum inntekter  løp   løp            -2 260          -746  

netto  løp   løp                440           201  

9127 Ny idrettshall 1001 utgifter           236 000                1 979           10 000  1 604 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
kommentarer. tilskudd            -37 800                     -                     -                -    

mva-refusjon            -47 200                 -262            -2 000  -188 

sum inntekter            -85 000                 -262            -2 000          -188  

netto           151 000                1 716             8 000        1 417  

9130 Ny svømmehall 1001 utgifter           142 000                1 537             5 000  1 537 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
kommentarer. tilskudd            -64 100                     -                     -                -    

mva-refusjon            -28 400                   -93            -1 000  -93 

sum inntekter            -92 500                   -93            -1 000            -93  

netto             49 500                1 444             4 000        1 444  

8078 Nye lysløyper - Oppegård 
nord til sør 

1700 utgifter               6 500                   655             5 500           507  Arbeider med lyssetting av tverrforbindelse mellom Ødegården 
og Ski kommunegrense startet i 2017. I 2017 ble det også 
arbeidet med planforslag og konsekvensutredning av øvrige 
lysløypetraseer og reservevannledningstrase for politisk 
behandling tidlig 2018. Grunnet samordning av flere berørte 
prosjekter i området, som beredskapssenteret, er planarbeid 
forsinket.  

tilskudd              -2 150                     -                     -                -    

mva-refusjon              -1 300                   -95            -1 100            -65  

sum inntekter              -3 450                   -95            -1 100            -65  

netto               3 050                   561             4 400           442  

8079 Nytt kunstgress, Østre 
Greverud 

2500 utgifter               4 000                   124                250           124  Den avsatte rammen på 0,25 mill kr var til et forprosjekt for å 
utrede mulige løsninger for å redusere spredning av 
gummigranulat når kunstgressbanen skal rehabiliteres i 2018. 
Utredningen ble gjort i 2017, med bistand fra eksterne 
konsulenter. Det kan være behov for å gjøre videre utredninger 
vinter/vår 2018. Utredningen viser så langt at  den avsatte 
rammen for hele prosjektet, ikke er tilstrekkelig for å kunne løse 
utfordringene med gummigranulat. Det vil bli gjort nye 
vurdering inn mot 1.tertial 2018. 

tilskudd              -1 000                     -                     -                -    

mva-refusjon                 -800                   -25                 -50            -25  

sum inntekter              -1 800                   -25                 -50            -25  

netto               2 200                     99                200             99  
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Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostn. 
på 

prosjektet
2
 

 budsj. 
2017  2017 Kommentar 

9128 Ballplass, Hellerasten 2500 utgifter               1 375                   193             1 250           193  Arbeider utført i 2017 er grovplanering av ballplassen, montert 
lysanlegg, etablert fundamenter og montert stolper for 
ballfangernett. Gjenstående arbeider er tilkjøring og planering 
av toppmasser på banen, montering av ballfangernett, 
tilplanting av vegetasjon mot nabo og parkmessig behandling av 
arealene rundt banen.  Prosjektet ferdigstilles tidlig 2018. 
Gjenstående midler fra 2017 må reperiodiseres til 2018, dette 
løftes frem i 1.tertialrapport for 2018. 

tilskudd                 -500                     -                     -                -    

mva-refusjon                 -275                   -39               -250            -39  

sum inntekter                 -775                   -39               -250            -39  

netto                  600                   154             1 000           154  

7056 Gang- og 
sykkelveiprosjekter, 
sykkelstrategi 

1400 utgifter  løp   løp             4 100  2 817 Alle tiltak gjennomføres i nært samarbeid med Statens 
vegvesen/Akershus fylkeskommune som også medfinansierer 
prosjektene. Det er også mottatt midler fra andre 
tilskuddsordninger. Følgende tiltak er gjennomført, startet opp 
og/eller ferdigstilt i 2017:  
- sykkelparkering ved Ingieråsen skole og Østli skole  
- sykkelparkering ved sju barnehager  
- belysning Ødegården-Åsland  
- rammetilaltelse og anbudsmateriale for sykkelhotell på 
Rosenholm stasjon 
- opprusting av strekningen Rosenholm-Mastemyr  
- sju snarveier 
- innkjøp av tilhenger med sykkelbane og sykler for opplæring  

tilskudd  løp   løp            -2 200  -1 991 

mva-refusjon  løp   løp               -820  -458 

sum inntekter  løp   løp            -3 020       -2 449  

netto  løp   løp             1 080           368  

Stab og støtte 

2043 Oppgradering av IKT-utstyr 1100 utgifter  løp   løp             9 400  9 489 Nye servere, ny backupløsning, nytt disksystem. Oppgraderte 
trådløse nett i hele kommunen, med fokus på ny kabling på 
skolene. 

bruk av fond               -2 000              -    

overføring fra 
drift 

                     -    -2 070 

mva-refusjon  løp   løp            -1 880  -1 898 

sum inntekter  løp   løp            -3 880       -3 968  

netto  løp   løp             5 520        5 521  
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Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostn. 
på 

prosjektet
2
 

 budsj. 
2017  2017 Kommentar 

Andre områder 

7038 Startlån, utlån 1700 utgifter  løp   løp           70 000  78 504 Startlån er midler kommunen låner fra Husbanken for 
videreutlån. Oppegård kommune følger Husbanken sine 
retningslinjer for utlån. Det ble i 2017 lånt ut 0,5 mill kr mer enn 
rammen på 70 mill kr, i tillegg til ubrukte lånemidler fra 2016.  I 
henhold til kst-sak 22/17 er det benyttet 1,8 mill kr av fond til 
finansieringen av differanse mellom avdrag inn til kommunen 
og avdrag til Husbanken. 

Netto avdrag  løp   løp                   -    1 063 

Bruk av fond  løp   løp                   -         -1 800  

Netto  løp   løp           70 000  77 767 

9997 Egenkapitaltilskudd KLP 9500 utgifter  løp   løp             4 800  4 884 Innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP. Skal finansieres med 
overføring fra drift ihht forskrift. overføring drift  løp   løp            -4 800  -4 884 

inntekter  løp   løp            -4 800       -4 884  

netto  løp   løp                   -                -    

5031 Follo Futura Holding AS, 
aksjeinnskudd 

9500 utgifter  løp   løp                   -    10 Oppegård kommunes andel av aksjeinnskudd i Follo Futura 
Holding AS, jf kst-sak 58/17. Finansieres med overføring fra 
drift. 

overføring drift  løp   løp                   -    -10 

inntekter  løp   løp                   -              -10  

netto  løp   løp                   -                -    

9083 Div. råteskader i 
kirkene/tekn.installasjoner 

1702 utgifter  løp   løp                490  146 Prioriteringer på kirkene blir gjort etter innspill fra Oppegård 
kirkelige fellesråd og innarbeidet i tiltaksplan for kommunale 
bygg. Igangsatte tiltak i 2017 sluttføres i 2018.  

tilskudd  løp   løp                   -                -    

mva-refusjon  løp   løp                 -98  -26 

sum inntekter  løp   løp                 -98  -26 

netto  løp   løp                392           120  

9126 Diverse investering kirken 9000 utgifter  løp   løp                300  239 Oppegård kommune har overført 0,239 mill kr i 
investeringstilskudd til etablering av "Navnet minnelund" i 
2017.  

mva-refusjon  løp   løp                 -60              -    

sum inntekter  løp   løp                 -60              -    

netto  løp   løp                240           239  

Sum utgifter        443 323    287 884    

Sum inntekter       -160 977   -134 783    

Netto         282 346    153 100    
1 løp er løpende kostnader  

      

 
2 Totalt forbruk til prosjektet tom 2017 
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6. ØVRIG RAPPORTERING 

6.1 Planoversikt 
Tabellen viser status per 31.12.2017 i arbeidet med planer prioritert i Handlingsprogram 2017-2020.  
 
Overordnede planer/ temaplaner Ansvarlig Status pr 31.12.2017 

1. Kompetanse for kvalitet Skole, kvalifisering og barnevern Vedtatt 15.5.17 

2. Temaplan for trafikksikkerhet (rullering) Samfunn og teknikk Ikke påbegynt  

3. Plan for skjøtsel, drift og vedlikehold av utearealer Samfunn og teknikk Vedtatt 19.6.17 

4. Hovedplan vei Samfunn og teknikk Under arbeid 

5. Demokratiprogram for barn og ungdom (rullering) Kultur og fritid 
Vedtatt i Ungdomsrådet 

29.11.17 

6. Kommuneplan (rullering) Samfunn og teknikk Under arbeid 

7. Plan for forebygging Skole, kvalifisering og barnevern Utgår 

8. Plan for gode læringsmiljøer Skole, kvalifisering og barnevern Vedtatt 27.11.17 

9. Skolebruksplanen (rullering) Skole, kvalifisering og barnevern Ikke påbegynt 

10. Temaplan for klima og energi (rullering) Samfunn og teknikk Ikke påbegynt 

11. Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder Samfunn og teknikk Ikke påbegynt 

12. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (revisjon) Samfunn og teknikk Under arbeid 

13. Planstrategi for omsorgstjenestene, inkl tilstandsrapport Pleie og omsorg Under arbeid 

14. Gå-strategi Samfunn og teknikk Ikke påbegynt1 

1 Skal rulleres i samarbeid med Ski 

 
Arealplaner Status pr 31.12.2017 
Kommunale reguleringsplaner  

1. Rikeåsen Felt B1 (gnr 39/bnr 3) Ikke påbegynt 

2. Sofiemyrveien 8 (gjenvinningsstasjon), detaljregulering Ikke påbegynt 

3. Sofiemyr idrettspark, hallprosjekt Under arbeid 

4. Løypenett Oppegård nord, områderegulering Under arbeid 
5. Oppegård lokalsenter, områderegulering Under arbeid 
6. Ny av- og påkjøring fra Roald Amundsens vei- E18 (verbalvedtak nr 4 for HP 2015-2018) Under arbeid 
7. Kolbotn sentrum, Områderegulering Vedtatt 27.3.17 

Andre offentlige reguleringsplaner 

1. Turveg/båthavn fra Oppegård båthavn til Ingierstrand Under arbeid 

2. Skiveien fra Greverud senter til Ski grense, gang- og sykkelvei og innfartsparkering Oppegård stasjon Vedtatt 19.6.17 

Private reguleringsplaner  

1. Sønsterudveien 2b (Kiwi) Ikke innkommet 

2. Sønsterudveien 26 Ikke innkommet 

3. Sønsterudveien 30 Ikke innkommet 

4. Sofiemyrveien 10 Planinitiativ behandlet 

5. Kolbotn sentrum, detaljreguleringer  1.gangsbehandling 5.9.17 

6. Vallhallaveien 7 Planinitiativ behandlet 

7. Durendalsveien 1 1.gangsbehandlet 17.10.17 

8. Tjernsliveien/Tusseveien 1-3 Ikke innkommet 

9. Sam Eydes vei 5a og b Ikke innkommet 

10. Lienga 4 Ikke innkommet 

11. Trollåsveien 8 Ikke innkommet 

12. Trollåsveien 20 Ikke innkommet 

13. Bålerud, detaljreguleringer  Planinitiativ behandlet 
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6.2 Kultur for endring 
 
Nedenfor vises en oversikt over status på de enkelte hovedprosjektene innenfor «Kultur for endring» 
per 31.12.2017. I januar 2018 er det besluttet at det ikke lenger skal være prosjekter innen «Kultur 
for endring», og at de prosjektene som fortsatt har aktivitet skal følges opp i linjen. Dette for å 
frigjøre ressurser til arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Denne rapporteringen vil derfor 
være den siste for «Kultur for endring». 
 

Sammen for barn 
og unge 

Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Fase 1: Tidlig innsats, alle ansatte kjenner rutinene og har gode verktøy, 
brukervennlig inter-/intranett, andel elever som henvises til BUP/PPT reduseres, 
andel elever som fullfører videregående skole øker, kostnader per barn i 
barneverntjenesten reduseres. 
Fase 2: Alle ansatte i kommunen og alle brukere har lett tilgang på en oversikt over 
hvilke tiltak kommunen har til barn og unge og hvem man skal ta kontakt med. 
Det gjennomføres jevnlig evaluering av alle tjenester som gis til barn og unge.  
Koordinerende forum for forebyggende arbeid (KFFA) har et klart mandat, og 
deltakerne opplever møtene som nyttige og konstruktive. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Fase 1: Standardiserte spørsmål til foreldresamtaler barnehager/skole og veiledere i 
forhold til bekymring, tverrfaglige brukermøter er implementert. Det er utviklet 
standardiserte skjemaer for overgang barnehage/skole og et evalueringsverktøy som 
ble implementert i barnehage og skole høsten 2016. 
Fase 2: Kartlagt alle forebyggende tiltak kommunen har til barn og unge. Videre 
oppfølging av tiltak til barn og unge og mandatet til Koordinerende forum for 
forebyggende arbeid (KFFA) er høsten 2017 flyttet ut av prosjektet og følges opp på 
kommunalsjefnivå.  
 
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport ble presentert for styringsgruppa i oktober 2017. 

Koordinere 
minoritetsspråklige 

Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Alle INTRO-deltakere får relevant språk/arbeidstreningsplass. Utgifter til sosialhjelp til 
flyktninger holdes på 2015-nivå og utgifter til investering i flyktningeboliger reduseres 
vesentlig. Flyktningene kommer raskere i arbeid/utdanning og egen bolig. Det gis 
interne felles opplæringstiltak med eksterne krefter. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Språk-/arbeidstreningsplasser er satt i system, antall kommunale boliger som kan 
selges til bruker er økt, foreldreskole er videreutviklet, krav om innkalling av en med 
innvandrerbakgrunn på intervju innført og rammen for startlån er økt. Nye felles 
lokaler ble tatt i bruk i 2016. En samordnerstilling er etablert for å sikre godt 
samarbeid og god informasjonsflyt mellom tjenestene, samt ha ansvar for å følge opp 
aktiviteter fra prosjektet i drift.  Det er ansatt en boveileder som gir veiledning til 
nyankomne og systematisk hjelp til å skaffe egen bolig. Høsten 2016 og våren 2017 
ble det gjennomført et pilotprosjekt med norskopplæring for ansatte i Pleie og 
omsorg. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de fem sentrale 
virksomhetene i flyktningarbeidet og det er opprettet faste møtepunkter. Det gis 
systematisk informasjon til alle nye flyktninger om fritidsaktiviteter i kommunen, og 
det er etablert et samarbeid med idrettslagene om reduserte avgifter.  
 
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport ble presentert for styringsgruppa i februar 2017. 

Økt nærvær Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Økt kompetanse til å drive systematisk forebyggende nærværsarbeid, og øke 
nærværet fra 92,1 % (2014) til 93,2 % i 2018. Videre skal kommunen ha økt fokus på å 
søke forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.  

Gjennomførte 
tiltak: 

Det er utarbeidet og sendt ut informasjon om hvordan søke om tilretteleggings-
tilskudd og fritak for arbeidsgiverperioden til virksomhetene. På kommunens 
intranettsider har det vært flere «dele og lære» historier om nærvær og nærvær har 
vært tema i ledernettverk. Det er utarbeidet en Nærværsguide på kommunens 
intranettsider. Veileder for Nærværssamtaler er utarbeidet og det er gitt flere kurs i 
gjennomføring av samtaler. Ny administrativ nærværrapportering ble implementert 
for alle kommunens virksomheter fra 31.12.2016. Det har vært artikkel i NAVs 
nyhetsbrev og intern artikkel om nærvær i «Idébanken». I 2014 mottok kommunen 
0,3 mill kr i forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Dette økte til 0,9 mill kr i 2016 
og 0,6 mill kr i 2017. Per 31.12.2017 var kommunens nærvær på 92,9 % og har en 
positiv trend. 
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport ble presentert for styringsgruppa i januar 2018. 
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Forutsigbar IKT Hovedmål med 
prosjektet: 

Forutsigbare IKT tjenester med fokus på organisering av IKT tjenesten, bygge opp god 
plattform med bedre IKT-tjenester og grunnleggende IKT kompetanse, rutiner for ny 
datafunksjonalitet (applikasjoner og utstyr) og rutiner for implementering. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Alternative styringsmodeller av IKT-tjenesten er vurdert (inklusiv organisering og 
rolle- og ansvarsfordeling), vurderingene tas med i arbeidet med å etablere  
Nordre Follo kommune. Samtlige elever i grunnskolene har fått utlevert iPad eller 
Chromebook, slik at alle elever har hver sin enhet. Aktiviteter som er knyttet til 
oppgradering av infrastruktur (servere, nettverk og VDI) er tatt ut av prosjektet og 
følges opp av dedikerte aktiviteter i IKT-seksjonen. «En vei inn løsning» er etablert og 
implementering har startet opp. Løsningen er foreløpig implementert på fire 
systemer.   
 
Prosjektet ble avsluttet mars 2017 og videre tiltak følges opp av IKT seksjonen. 

Ressursbank- 
Oppvekst 

Hovedmål med 
prosjektet: 

Forslag til vikarhåndtering som frigjør ressurser til kjerneoppgavene for 
virksomhetene. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Behov for og status i forhold til vikarbruk i virksomhetene er kartlagt. Ulike 
«vikarpool» løsninger i andre kommuner er vurdert. Bemanningssystemet Visma 
ressursstyringsweb er testet ut. Antall piloter omfatter 29 enheter/avdelinger. Nytt 
bemanningssystem er anskaffet og det jobbes med implementering av systemet.   
Prosjektet videreføres i 2018 og vil fremover rapportere til Rådmannens ledergruppe. 

Ressursbank- 
HSPLO 

Hovedmål med 
prosjektet: 

Prosjektet skal utvikle forslag til vikarhåndtering som hever kvaliteten ved økt 
kompetanse og frigjør ressurser til kjerneoppgavene for virksomhetene. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Beslutningsgrunnlag er vedtatt, og en prosjektgruppe er etablert i samarbeid med Ski 
kommune. Det er prosjektledere og -eiere i begge kommuner, og det er rekruttert 
pilotvirksomheter i begge kommunene. Arbeidet med kartlegging av behov og 
utfordringer, samt andre interne forundersøkelser er igangsatt. Prosjektet 
videreføres i samarbeid med Ski kommune, og følges opp innen HSPLO.  

Søkolog Hovedmål med 
prosjektet: 

God kompetanse og rutiner vedrørende å søke på tilskudd, og økonomisk gevinst for 
kommunen samlet. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Det er ansatt en søkolog som videreformidler søknadsmuligheter og bistår enkelte 
virksomheter i å utforme søknader og med rapportering. Det utarbeides løpende 
oversikt over søknader og resultat/tilskudd generelt til kommunen. 
 
Prosjektet er avsluttet og sluttrapport presentert for styringsgruppa oktober 2017. 
Søkologstillingen fortsetter som fast stilling, og rapporterer til kommunalsjef for 
organisasjonsutvikling.  

Transportbehov Hovedmål med 
prosjektet: 

Bilparken brukes på en optimal måte til enhver tid, kortsiktig gevinst med jevnere 
km-fordeling, oppfølging av skader og bedre tilgang på bil. Biladministrasjonssystem 
skal sikre god fordeling av bilparken. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Oppegård har fått tilgang til å prøve ut BilAppen, et administrasjonssystem som også 
Ski kommune benytter seg av.  
 
På grunn av manglende ressurser til å jobbe med prosjektet, så er prosjektet 
avsluttet, og målene med prosjektet vil tas videre i arbeidet med bygging av Nordre 
Follo kommune.  

Tjenestedesign 
HSPLO 

Hovedmål med 
prosjektet: 

Se på hvordan kommunen kan utnytte dagens ressurser for å forebygge og redusere 
behov for omsorgstjenester og samtidig sikre at de som har behov får gode og 
individuelt tilpassede tjenester. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Det ble gjennomført kartlegging og brukerintervjuer i 2016. Helse- og 
omsorgstjenestene har flere omstillingsprosesser. Det startes nye delprosjekter der 
det er hensiktsmessig å se på muligheter for omstilling eller endret drift.  
 
Bruk og tildeling av dagaktivitetsplasser ble endret i januar 2017. Det gis behovsprøvd 
tilbud om dagtilbud i hjemmet. En plan for differensiering av sykehjemsplasser er 
igangsatt og det er etablert tre palliative plasser på Greverud sykehjem fra høsten 
2017. Det er etablert «Mestringsteam» med fokus på å forebygge/utsette behov for 
tjenester. Det er utarbeidet rutiner for helhetlig pasientforløp mellom virksomhetene 
i Pleie og omsorg. Prosjektet videreføres og følges opp innen HSPLO. 



12/18 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 - 18/00087-1 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 : Årsberetning 2017 - Oppegård kommune

Side 74 Oppegård kommune  Årsberetning 2017 
 

Tidstyver Hovedmål med 
prosjektet: 

Få på plass en løsning for å ta i mot og rapportere videre til KS statlige tidstyver. 
Kategorisere innspill på tidstyver i tre ulike kategorier: «Statlige tidstyver» 
(rapporteres videre til KS), «Quick Fix» (søkes løst fortløpende i Oppegård kommune) 
og «Innspill Nordre Follo kommune» (innarbeides ved bygging av ny kommune). 

 Gjennomførte 
tiltak: 

Informasjon om og skjema med mulighet til å melde inn tidstyver er tilgjengeliggjort 
på intranett og internett. Tidstyver kategoriseres og håndteres når de meldes inn. 
I januar 2018 er det besluttet at den interne muligheten til å melde tidstyver avvikles, 
mens den eksterne muligheten videreføres.  
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6.3 Verbalvedtak 
 
Under følger statusrapportering for verbalvedtak per 31.12.2017. Det benyttes her trafikklys for å si 
hva som er status for hvert verbalvedtak. Vedtakene som ikke har blått statuslys vil rapporteres i 1. 
tertial 2018. 
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Vedtaket anses ferdig rapportert 

  Vedtaket er i prosess og i rute, dette er ikke endelig rapportering 

 Vedtaket er i prosess men er forsinket 

 Vedtaket er ikke i satt prosess 

 

Vedtak Status Navn Kommentar 

11  I reguleringsplanen for Skogsåsen er det avsatt 
tomt til ny barnehage. Rådmannen bes legge 
til rette for at denne barnehagen kan drives i 
privat/ideel regi. 

Det er avholdt felles møte med utbyggere for Trelasttomta 
og Skogsåsen. Det legges til rette for at begge disse 
barnehagene kan drives i privat regi. Barnehagen på 
Trelasttomta planlegges etablert først og med oppstart i 
2020. I Skogsåsen planlegges det med drift fra 2021. 

12  Rådmannen bes se på muligheten for å 
utarbeide rutiner for kartlegging og 
bekjempelse av fremmede skadelige arter. 
Rutinene bør også inkluderes i kommunens 
skjøtselsplan 

Orienteringsnotat ble lagt frem for Utvalg for miljø og plan 
19.12.2017, sak 84/2017. 
Det er utarbeidet en rutine for bekjempelse av fremmede 
arter som vil bli benyttet. 
Utvalg for miljø og plan tok saken til orientering. 

13  På kommunebarometeret og Forbrukerrådets 
test scorer Oppegård kommune langt dårligere 
enn ønskelig innenfor innbyggerservice. Dette 
gjelder generelt, men også spesielt i forhold til 
bygg, plan og tekniske tjenester. Kommunen 
skal ha en JA-holdning og prosesser må 
forenkles så mye som mulig. Innbyggere som 
henvender seg til Oppegård kommune skal få 
ett svar, også om henvendelsen berører flere 
virksomheter. Rådmannen bes fremlegge et 
notat som beskriver hvordan kommunen skal 
oppnå dette.  

Notat ble lagt frem for Formannskapet i møte 10.5.2017, 
sak 29/2017. 
I notatet redegjorde rådmannen nærmere for bakgrunnen 
for kommunens score på forbrukerrådets test, samt status 
og videre arbeid med service i Oppegård kommune. 
Formannskapet tok saken til orientering. 

14  Rådmannen skal legge til rette for at 
kommunen kan tilby lokaler for en friskole 
innenfor idrettsfag i forbindelse med 
etablering av ny skole og idrettshall på 
Sofiemyr. 

Det er i gjennomført møter med Wang Ung og Norges 
Toppidrettsgymnas (NTG). 
Orienteringsnotat ble behandlet i Formannskapet 10.5.2017 
sak 37/2017. Formannskapets vedtak er: 
1. Oppegård kommune stiller seg positiv til søknaden fra 
«Wang Ung Follo AS» om godkjenning av ny grunnskole 
etter friskoleloven. 
2. Rådmannens uttalelse om opprettelse av Wang Ung Follo 
AS oversendes Utdanningsdirektoratet. 
WANG-Ung har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. 
Det er avholdt fem møter med Wang Ung i 2017. 

15   Rådmannen bes legge frem et notat om 
muligheten for å etablere et Newton-rom på 
en skole i Oppegård for å øke interessen for 
realfagene. Et samarbeid med næringslivet 
skal inngå i vurderingen. 

Det har vært kontakt med Newton organisasjonen (First 
Scandinavia), Oppegård Næringsforum og næringsrådgiver i 
Ski. 
Orienteringsnotat ble lagt frem for Levekårsutvalget i 
juni 2017, sak 25/2017. 
Det er opprettet en prosjektgruppe for å planlegge det 
videre arbeidet. 
Newton organisasjonen (First Scandinavia) var invitert til 
temamøte i Levekårsutvalget 19.9. og ledernettverk for 
skole 28.9. 
Det er etablert egen prosjektgruppe med Ski kommune om 
videre utvikling av Newton-rom som fellesprosjekt for 
Nordre Follo kommune i Kolben. 
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16  Satsing på velferdsteknologi i 2017 og 2019 i 
eldreomsorgen skal basere seg på en strategi. 
Rådmannen bes komme tilbake til LEV og KST 
med en slik plan for investeringer i perioden. 

Orienteringsnotat ble lagt frem for Levekårsutvalget 
9.5.2017, sak 16/2017. 
Notatet inneholdt blant annet en plan som angir en oversikt 
over aktuelle tiltak og økonomiske konsekvenser, med et 
overslag over driftsfølgevirkninger og investeringsbehov av 
de tiltakene som anbefales. Levekårsutvalget tok saken til 
orientering. 
Strategi for velferdsteknologi 2017-2020 ble vedtatt i 
Kommunestyret 27.11.2017, sak 78/2017. 

17  Rådmannen bes holde videre fokus på 
oppfølging og videreføring av arbeidet som er 
nedlagt i "saman om", kommunens prosjekt 
for flere heltidsstillinger i kommunen. Plan for 
arbeidet presenteres og rapporteres på 
halvårlig. 

Orienteringsnotat ble lagt frem for Formannskapet 
18.10.2017, sak 69/2017. Videre rapportering skjer 
i tertialrapportene og årsberetningene. 

18  Rådmannen bes vurdere FNs bærekraftsmål i 
arbeidet med kommuneplanen. FN har satt 17 
mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners muligheter til å 
dekke sine. Målene reflekterer de tre 
dimensjonene i bærekraftig utvikling: 1) Klima 
og miljø 2) Økonomi 3) Sosiale forhold. 

FNs bærekraftsmål er tatt med i arbeidet med 
kommuneplanen. 

19  Det har de siste årene vært økt trafikk på 
gang- og sykkelveien ved rv 152 gjennom 
kommunen. Det søkes samarbeid med 
Akershus fk om en løsning der gående og 
syklende trafikk er separert, f.eks mer utfylling 
av grøft mellom vei og gangvei i tettbygde 
områder.  

Saken ble tatt opp med Statens vegvesen i møte 6.1.2017 i 
forbindelse med detaljregulering av gang- og sykkelvei. Den 
ble også meldt inn til kontaktmøtet med fylkeskommunen 
7.4.2017, som innspill til fylkeskommunens 
handlingsprogram. 
Statens vegvesen svarte på dette i forbindelse med 
behandling av detaljreguleringsplanen «Skiveien-Stenfeldt-
Greverud». Der avslo de å gjøre utvidelse av gang og 
sykkelveien. 
Rådmannen opprettholder at en i det videre arbeid legger 
press på Statens vegvesen for å få til gode kryss-løsninger og 
miljøskapende tiltak. 

23  Rådmannen kommer til kommunestyret med 
en opptrappingsplan for hvordan man innen 
to år kan imøtekomme behovet for 
avlastningstilbudet innenfor TILFU, samt med 
estimat på hvor mye dette vil koste. 

Orienteringsnotat med forslag til opptrappingsplan ble lagt 
frem for Levekårsutvalget 9.5.2017, sak 16/2017. 
Levekårsutvalget tok saken til orientering. 

24  Rådmannen bes legge frem et notat for 
kommunestyret som belyser om ulike aktører 
kan benyttes for å gjøre deler av 
undervisningen i ungdomsskolen mer praktisk 
rettet i valgfag og i enkeltprosjekter, styrket 
kompetanse om praktisk rettet undervisning 
og hvordan overgangen mellom ungdomsskole 
og videregående kan styrkes ved samarbeid 
med veiledningssenteret i Follo.  

Det ble lagt frem et notat for Levekårsutvalget i juni 2017, 
sak 25/2017 som belyste saken. 
Levekårsutvalget tok saken til orientering. 

25  Rådmannen bes hvert halvår (hvert tertial) å 
legge frem et notat til Levekårsutvalget om 
utviklingen av ventetid innen PPT og hvilke 
tiltak som igangsettes for å redusere 
ventetiden før det foreligger en sakkyndig 
vurdering. 

Rådmannen har oppdatert egne rutiner med at 
Levekårsutvalget skal få halvårlige notat knyttet til 
ventelister på PPT og hvilke tiltak som igangsettes for å 
redusere ventetiden.  
Første notat ble lagt frem for Levekårsutvalget 9.5.2017, sak 
16/2007. 

26  Oppegård kommune skal hente erfaringer fra 
Aktivitetsskolen i Oslo for å videreutvikle SFO-
tilbudet. Rådmannen bes undersøke om 
elever eller andre ressurspersoner med god 
kunnskap i matematikk og koding kan 

Sak ble lagt frem for Levekårsutvalget 21.3.2017, sak 
8/2017. Rådmannens innstilling pkt 1 og 2 med 
tilleggsforslag ble vedtatt. 
Levekårsutvalgets vedtak er: 
1. Koding etter modell fra «Lær kidsa koding» innføres som 
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undervise i koding for 4. trinn i SFO. Lær kidsa 
koding (LKK) skal trekkes inn i dette arbeidet. 
Et notat fremmes LEV og FSK senest mai 2017. 

pilotprosjekt skoleåret 2017/2018 for de eldste barna på 
SFO(4. trinn). Pilotprosjektet evalueres etter det første året 
2. Kostnaden ved koding dekkes innenfor den enkelte SFO 
sitt budsjett 
5. Tiltakene i punkt 1 og 4 skal også omfatte barn med 
funksjonsnedsettelser 
For vedtakspunkt 3 og 4 i saken, se verbalvedtak 20 fra 2016 
nedenfor. 

 
Verbalvedtak fra tidligere år 

Vedtak Status Navn Kommentar 

12  Rådmannen bes vurdere muligheten for at 
kommunen skal overta ansvaret for 
stikkledninger inn til husveggen for alle hus. 

Kommunestyret behandlet 23.10.2017, sak 64/2017, sak om 
Eierskap til stikkledninger for vann og avløp. 
Kommunestyreta vedtak er: Det settes ned en 
prosjektgruppe med deltakere fra Ski og Oppegård som skal 
utrede eierskap til stikkledninger i Nordre Follo kommune, 
på bakgrunn av blant annet Norsk Vanns rapport 224/2017 
«Eierskap til stikkledninger». Arbeidet ses i sammenheng 
med samordningen av VA-systemet i Oppegård og Ski. 
Videre arbeid med dette temaet blir dermed ivaretatt 
gjennom harmoniseringsprosessen med Ski kommune. 

15  Rådmannen bes legge frem en sak om det 
helhetlige forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom, inkludert Fritidssentrene. 
Vurderingen skal avklare behovet for nye 
driftsformer og hvordan kommunen på en 
best mulig måte kan møte ungdommenes 
endrede behov.  

Fase 1, som var en kartlegging av hvilke tilbud som tilbys ble 
avsluttet 30.4.2017. 
Det legges frem et orienteringsnotat om dette før 
behandlingen av mål- og rammesaken i juni 2018. 
  

18  Rådmannen bes gjennomgå den kommunale 
eiendomsmassen med tanke på salg og 
eventuelt omdisponering av bygningsmasse 
og ubebygde tomtearealer for å øke 
egenkapital til nye investeringer. Generelt skal 
verdien av eiendommer tas med i alle saker 
hvor det foreslås endret bruk.  

Kommunestyret behandlet 20.6.2016 en sak med oversikt 
over den kommunale eiendomsmassen. Noen få 
eiendommer ble vedtatt klargjort for salg. Hvitebjørn gård 
og Tyrigrava er allerede solgt. 
Sak om anbefaling av ytterligere salg av eiendommer ble 
behandlet i kommunestyret i juni 2017. 
En arbeidsgruppe har gjort prioritering av salgsarbeidet og 
laget en plan for hvilke tiltak som må til på den enkelte tomt 
før salg for å optimalisere verdien. Eiendom har styrket 
staben med en prosjektstilling for å ha kapasitet til å 
gjennomføre salgene. Eiendom får gjennomført 
verdifastsettelse/taksering av aktuelle eiendommer som 
skal selges, fortløpende, nært opp til salgstidspunktet. 
I regi av Nordre Follo er det igangsatt et delprosjekt der en 
skal kartlegge kommunenes totale eiendomsmasse, blant 
annet med tanke på effektiv disponering av arealene i den 
nye kommunen. 

20  Rådmannen bes komme tilbake med en sak til 
Levekårsutvalget og Formannskapet om 
muligheten for å legge flere aktiviteter inn i 
SFO-tilbudet, f.eks etter modell av 
aktivitetsskolen i Oslo. Det skal vurderes om 
flere aktiviteter fra kulturskolen kan inngå i 
tilbudet samt et utvidet samarbeid med 
frivilligheten. 

Det vises til vedtak i Levekårsutvalget 21.3.2017, sak 
8/2017, punkt 3-5: 
3. Rådmannen kommer tilbake med et høringsforslag til 
rammeplan for SFO før sommeren 2017, som også besvarer 
Kommunestyrets verbalvedtak nr. 20 av 7/12, 2015. 
4. Samarbeidet med frivilligheten og kulturskolen skal 
videreutvikles og prioriteres 
5. Tiltakene i punkt 1 og 4 skal også omfatte barn med 
funksjonsnedsettelser 
For vedtakspunkt 1 og 2 i saken, se verbalvedtak 26 fra 2017 
over. 
Saken ble lagt frem for Levekårsutvalget i juni 2017 sendt på 
høring. Endelig plan vedtatt i kommunestyret 
november 2017. 

25  Sikring av oppegårdsskolene. Rådmannen bes 
vurdere beredskapsplanene for Oppegård 

Skolene og barnehagene har i mange år hatt egne planer for 
håndtering av ulike alvorlige og kritiske hendelser. Disse 
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kommune med fokus på eventuelt trusselnivå 
mot skoler og barnehager.  

planene gjennomgås og revideres jevnlig. I tillegg har 
kommunen et overordnet planverk for å håndtere 
hendelser med utgangspunkt i en overordnet risiko og 
sårbarhetsanalyse. 
Arbeidet med revidering av skolenes og barnehagenes 
handlingsplaner for alvorlige hendelser som startet opp i 
2016 ble ferdigstilt i 2017. Det er inngått avtale med 
leverandør for levering av talevarsling til fire skoler. 

29  Rådmannen bes komme tilbake med en sak, 
hva det innebærer å være en Fairtrade 
kommune og hva konsekvensene av dette vil 
være.  

Sak ble lagt frem for Formannskapet i møte 10.5.2017, sak 
28/2017. 
Rådmannen anbefalte ikke å etablere Oppegård kommune 
som Fairtrade-kommune. Etter at Nordre Follo er i drift fra 
1.1.2020 kan det eventuelt vurderes om den nye kommune 
skal starte arbeidet med å bli en Fairtrade- kommune. 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble vedtatt. 
Formannskapets vedtak er: 
Det igangsettes ikke et arbeid med å gi Oppegård kommune 
status som Fairtrade-kommune på nåværende tidspunkt. 
Rådmannen tar initiativ til at Fellesnemnda vurderer om 
Nordre Follo skal bli Fairtrade-kommune. 
Rådmann følger opp vedtaket overfor 
prosjektleder/administrasjonssjef i Nordre Follo. 
  

33  Mottak av flere flyktninger krever nytenking. 
Bolig, arbeid og språk er avgjørende faktorer. 
Det er behov for flere boliger. Rådmannen bes 
se på om det finnes områder eller tomter i 
Oppegård kommune som kan 
leies/festes/kjøpes for å bygge startboliger for 
flyktninger og andre.                                      
Frivillige lag og foreninger, næringslivet og 
andre aktuelle må involveres i 
integreringsarbeidet sammen med kommunen 
i en felles dugnadsinnsats. 

Rådmannen vil advare mot at man utvikler egne områder 
for flyktninger. Disse bør i størst mulig grad integreres i det 
ordinære boligmarkedet og eksisterende nærmiljøer. 
Eiendom er spesielt oppmerksom på å kjøpe boliger når nye 
boligprosjekter i Oppegård utvikles for å stille boliger til 
disposisjon for blant annet flyktninger. 
Oppegård kommune (v/OKS og NAV Oppegård) har hatt 
flere samarbeidspunkter med Oppegård næringsforum. 
Kommunen har mange aktiviteter og arenaer knyttet til 
integreringsarbeidet. Frivillige lag og foreninger, 
næringslivet og andre involveres blant annet ved at det i 
samarbeid med NAV er avtalt et prøveprosjekt med 
redusert medlems- og treningsavgift for nybosatte 
flyktningbarn. Røde Kors samarbeider med OKS om 
flyktningguider til flyktninger som trenger det og nærmere 
40 «par» er koplet sammen siden november 2016. Røde 
kors ungdom arrangerer aktiviteter for barna i 
velkomstklassen flere ganger i måneden, og høsten 2017 
startet de opp Røde Kors Kompis.  
Kommunen har inngått et samarbeid med SOS-barnebyer 
om å være pilotkommune for prosjektet SAMMEN, hvor 
seks ungdommer, tre norske og tre enslige mindreårige, skal 
gjøre aktiviteter sammen i tre måneder, ut i fra interesser 
og premisser for å skape relasjoner, nettverk og tilknytning 
til lokalmiljøet, og det ble gjennomført to grupper høsten 
2017. DELTA er et samarbeid mellom kommunale 
virksomheter og frivillige om et lavterskel treffpunkt på 
biblioteket noen søndager i året. Kommunen rekrutterer 
også flyktningbarna inn i kommunens aktiviteter, 
eksempelvis KAOS og ferietilbud. 

 



13/18 Oppegård kommune - Årsregnskap 2017 - 18/00084-1 Oppegård kommune - Årsregnskap 2017 : Oppegård kommune - Årsregnskap 2017

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 13/18 Oppegård kommune - Årsregnskap 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00084-1 
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Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2018 i sak xx/18 behandlet Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Oppegård kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 56 927 545 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 83 317 857 mill. 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 IKT, Bestillerkontoret, Drift og vedlikehold, Greverud skole, 
Barnevernstjenesten, TILFU og NAV Oppegård 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 Oppegård kommunes årsregnskap for 2017 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2017 - Oppegård kommune, Årsregnskap 2017 - Oppegård 
kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre med kopi til Oppegård formannskap 

SAKSUTREDNING: 
Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 
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4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  
 
 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  
 
§ 6. Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter 
Samlede driftsinntekter ble i 2017 på 2 106 mill. kr. Driftsinntektene per innbygger 
økte fra kr 73 885 i 2016 til kr 77 489 i 2017. Dette var en økning på kr 3 604 (4,9 %). 
 
Den største andelen av driftsinntektene består av frie inntekter, det vil si skatt på 
inntekt og formue og rammetilskudd. I 2017 utgjorde de frie inntektene 1 490 mill. kr 
(71 %) av de totale driftsinntektene. 

 
Kommunens skatteinngang ble i 2017 på 1 011 mill. kr, og 34 mill. kr høyere enn 
budsjettert. 
 
Rammetilskuddet til Oppegård kommune ble på 479 mill. kr og er om lag 2 mill. kr 
lavere enn justert budsjett. Samlet var det en merinntekt på frie inntekter på 32 mill. 
kr i forhold til justert budsjett. Redusert rammetilskudd skyldes at kommunen ble 
trukket relativt mer i inntektsutjevningen på grunn av den store merinntekten på skatt. 

 
Oppegård kommune er regnskapsfører for Nordre Follo Fellesnemnd. Statlige 
tilskudd på om lag 35 mill. kr er inntektsført i Oppegård kommune, og inngår som en 
del av driftsinntektene. Om lag 31 mill. kr av disse midlene var ubrukt per 31.12.2017 
og er satt på bundet driftsfond. 

 
Driftsutgifter 
Samlede driftsutgifter ble for 2017 på 2 014 mill. kr og var 12 mill. kr høyere enn 
justert budsjett. Per innbygger utgjorde driftsutgiftene i 2017 kr 74 088 mot 
kr 69 520 i 2016. 
 
Kostnader til lønn og sosiale utgifter utgjorde 1 363 mill. kr i 2017 eller 67,7 % av 
driftsutgiftene. Lønnskostnadene inkludert sosiale utgifter økte med 92 mill. kr (7,3 
%) fra 2016 til 2017. Andre driftsutgifter økte med 45 mill. kr fra 2016 (7,5 %). 
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Investeringsutgifter  
Investeringsutgifter i 2017 var på brutto 204,5 mill. kr, eksklusiv startlån. Opprinnelig 
budsjetterte utgifter var brutto 379,9 mill. kr. Ved 1.tertialrapport 2017 ble budsjettet 
redusert med brutto 11,5 mill. kr til 368,5 mill. kr. Årsaken til reduksjonen var i 
hovedsak forsinkelser og endret periodisering av utgiftene. Ved 2.tertial ble det 
varslet om et forventet avvik i 2017 på netto 72,5 mill. kr i forhold til justert budsjett 
for 2017. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelse i prosjektene og at 
utgiftene skyves fra 2017 til 2018/2019. De største prosjektene med endret 
periodisering i 2017 var investeringer i VAR-området, rehabilitering og nytt bygg 
Kolbotn skole, Nye Greverudlia barnehage, ny ungdomsskole og ny idrettshall. 
 
Investeringsutgifter til selvkostområdene utgjorde 30,4 mill. kr i 2017. 
 
Gjeld og finanstransaksjoner 
Langsiktig gjeld økte med 151 mill. kr (3,8 %) fra 2016. Det skyldes en økning både i 
pensjonsforpliktelsene og øvrig gjeld. 
 
Gjeldsporteføljen til kommunen var på 1 861,6 mill. kr ved utgangen av 2017, hvorav 
startlån til videre utlån utgjorde 315,3 mill. kr. Porteføljen består kun av ordinære lån 
og ingen sertifikat- eller obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav 
refinansieringsrisiko. 
 
Fond 
Kommunen hadde ved utgangen av 2017 totalt 369 mill. kr avsatt på fond. Dette var 
en økning på 74 mill. kr (25 %) fra 2016. 
 
Per 31.12.2017 utgjorde kommunens disposisjonsfond 13,6 % av brutto 
driftsinntekter, mot 11,3 % ved utgangen av 2016. Dersom kommunestyret vedtar å 
avsette hele eller deler av det regnskapsmessige mindreforbruket for 2017 på 57 mill. 
kr til disposisjonsfond, kommer dette i tillegg til disposisjonsfondet på 175 mill. kr 
per 31.12.2017. 
 
Driftsresultat 
Oppegård kommune fikk et netto driftsresultat på 83 mill. kr eller 4,0 % av 
driftsinntektene. Korrigert for midler som gjelder Nordre Follo, var reelt netto 
driftsresultat for Oppegård kommune på 53 mill. kr eller 2,7 % av driftsinntektene. 
Dette er godt over målet som er 1,75 %. I opprinnelig budsjett var det budsjettert med 
et driftsresultat på 5 mill. kr. Korrigert driftsresultat er 54 mill. kr lavere enn 
driftsresultatet i 2016. Etter avsetning og bruk av fond, er det et regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2017 på om lag 57 mill. kr. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Deloitte AS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 16.april 2018. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
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Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 19.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Deloitte. Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

Tlf.: +47 32 26 41 00 
Fax: +47 32 26 41 01 
www.deloitte.no 

Til kommunestyret i Oppegård kommune 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmann 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Oppegård kommunes årsregnskap som viser kr 1 362 105 048 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 56 927 545. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnska pspri nsi pper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Oppegård kommune per 31. desember 2017, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av flrsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Rfldmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon bestfir av informasjon i kommunens 
flrsrapport, men inkluderer ikke flrsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vflr uttalelse om revisjonen av flrsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av flrsregnskapet er det vflr oppgave fl lese øvrig informasjon med det 
formfil fl vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
flrsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 
limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL 
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also 
referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Deloitte. Side 2 
Uavhengig revisors beretning 
til kommunestyret i 
Oppegård kommune 

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pf/lagt fl rapportere det. Vi har ingenting fl rapportere i sf/ 
henseende. 

Rfldmannens ansvar for flrsregnskapet 
Rfldmannen er ansvarlig for fl utarbeide flrsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 
at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Rfldmannen er ogsfl ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for fl kunne utarbeide 
et flrsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av flrsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I 
tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er rimelige. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget av 
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i 
den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om flrsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
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Deloitte. Side 3 
Uavhengig revisors beretning 
til kommunestyret i 
Oppegård kommune 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (!SAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Drammen, 15. april 2018 

7~h 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 14/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00024-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Oppegård kommune, Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i Oppegård kommune, Protokoll 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 180118, e-post SV Oversendelse av sak, FKT 
Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra 
sekretariatet, NKRF Forslag til veileder for KU-sekretariat, Vedlegg Retningslinjer for 
samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, Plan for samordning av 
tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018, Aktivitetsplan 080318 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 03/18 Sak fra kontrollutvalget – Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Oppegård kommune, 
saksprotokoll K sak 24/18 (vedlagt)  

RS 04/18 Sak fra kontrollutvalget – Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – IKT og beredskap i Oppegård 
kommune, saksprotokoll K sak 25/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 13/18 Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 18.1.18 (vedlagt) 
OS 14/18 SV: Oversendelse av sak, e-post, datert 12.2.18 (vedlagt) 
OS 15/18 Høring: FKT Veileder – Hva kan kontrollutvalget forvente av 

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet (vedlagt) 
OS 16/18 Høring: NKRF Veileder for god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene (vedlagt)  
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 19.03.2018 
Sak: 24/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/4031-3 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Oppegård kommune  
 

Kommunestyrets vedtak 19.03.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

Internkontroll i Oppegård kommune, datert 29.1.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse med den 

pågående kommunesammenslåingsprosessen. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 19.03.2018 
Sak: 25/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/4033-3 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i Oppegård kommune  
 

Kommunestyrets vedtak 19.03.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

IKT og beredskap i Oppegård kommune, datert 29.1.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse med den 
pågående kommunesammenslåingsprosessen. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 
 
Møtetid: 18.01.2018 kl. 18:10 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 12. 
  
Møtende medlemmer:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Odd Harald Røst, leder, Henriette B. Christiansen, 
nestleder, Marit Forsberg, Leif Aarebrot, Geir Aage Amundsen 
Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet, leder, Roar Thun, nestleder, Bente Njøs 
Paulshus, Karl Macken Johnsen, Anne Marit Holene, Torill Rønsen Ekeberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Kontrollutvalget i Ski: Svein Kamfjord (ved en inkurie er ikke forfall blitt registrert hos 
FIKS) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Gro Herheim, administrasjonssjef Nordre Follo kommune (under sak 1/18) 
Espen Halland, beredskapsansvarlig i Oppegård kommune (under sak 1/18) 
Ingvild Belck-Olsen, prosjektkoordinator (under sak 1/18) 
 
Fra revisjonen møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef, Follo Distriktsrevisjon IKS 
Vidar Nesse, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Deloitte AS 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 18.01.2018 
 
 
 

Odd Harald Røst/s./  Lars Chr. Bilet/s./ 
Leder Oppegård KU  Leder Ski KU 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00015-1 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen 3 

2/18 17/00362-1 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

4 

3/18 17/00364-1 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i 
Nordre Follo kommune 

5 

4/18 17/00363-1 Reglement for kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune 

6 

5/18 18/00016-1 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 

    

 
 
Møteleder Odd Harald Røst åpnet møtet og ønsket velkommen. 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
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FM 1/18 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Administrasjonssjef Gro Herheim orienterte om «Erfaringer og lærdom fra 
sammenslåingsprosessen Sandefjord» og svarte på spørsmål fra medlemmene i 
fellesmøtet. 
 
Beredskapsansvarlig Espen Halland orienterte om ROS-analysen og svarte på 
spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Prosjektkoordinator Ingvild Belck-Olsen orienterte om overordnet prosjektplan og 
svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM 2/18 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 

kommune som legges frem til behandling for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Under debatten ble det utformet følgende alternative forslag til vedtak:  
 
«Fellesmøtet tar saken til orientering.» 
 
Votering: 
Innstillingen falt mot 4 stemmer. 
Omforent forslag til vedtak ble dermed vedtatt.  
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 

 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM 3/18 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
  



14/18 Referat og orienteringer - 18/00024-4 Referat og orienteringer : Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 180118

  
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 18.01.2018 Side 6 av 8 

  

FM 4/18 Reglement for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utarbeide utkast til reglement for kontrollutvalget i 

Nordre Follo kommune. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i fellesmøtet. 
 
Under debatten ble det utformet følgende alternative forslag til vedtak: 
 
«Fellesmøtet ber fellesnemnda om at det blir utarbeidet forslag til reglement for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.» 
 
Votering: 
Innstillingen falt mot 2 stemmer 
Omforent forslag til vedtak ble dermed vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 

 
Fellesmøtet ber fellesnemnda om at det blir utarbeidet forslag til reglement for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 
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FM 5/18 Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 18.01.2018: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 18.01.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Ingen saker 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.15. 
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1.  Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 

Veilederen er laget av en arbeidsgruppe bestående av: 
 
• Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland 

fylkeskommune 
• Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos  
• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold 

kontrollutvalgssekretariat 
• Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune 
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver: 
 
• Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg inkludert hva 

kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat 
• Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg 
• Størrelse på sekretariatene 
 

2.  Bakgrunn 

Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 20141 viste store variasjoner mellom 
sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke 
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgslederne som ble spurt, fornøyd 
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler 
sammenligningsgrunnlag, og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan 
og bør forventes av sekretariatene. 
 
Deloittes undersøkelse av hva kontrollutvalgssekretariatene faktisk gjør, viser at 
sekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler», «utreder» og «administrator», men 
balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig 
andel av sekretariatene fungerer som «saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i 
saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved 
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll eller andre oppdrag basert på bestillinger 
fra utvalget.  
 
Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene bør utføre innenfor de tre rollene. 
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om 
sekretariatene kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder 
«revisjonsoppdraget»? Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i 
sine saksfremlegg når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?  
  

                                                      
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/  
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3. Innledning 

FKT har utarbeidet egne veiledere på disse områdene: 
 

• FKTs Veileder for høringer   http://www.fkt.no/fagtema/publikasjoner/hoering-i-
kontrollutvalget-fkts-veileder-for-hoeringer  
 

• Veileder - arkivordning for kontrollutvalgssekretariat    
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/veileder-arkivordning-for-
kontrollutvalgssekretariat  

 
• Påse-ansvaret overfor revisor – er under arbeid. 

 
Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder 
regnskapsrevisjon da det i stor grad vil være dekket av veileder om «Påse-ansvaret overfor 
revisor» som er under utarbeiding. 
 
Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen i sekretariatene, kan det være nyttig å se på 
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: lovgrunnlag, tilgjengelighet og bemanning, 
kontrollutvalget som oppdragsgiver og den formelle arbeidsdelingen mellom aktørene som er 
gitt i lov og forskrift. 
 

3.1. Lovkrav 
Ansvaret til kontrollutvalget er bl.a. beskrevet i Kommuneloven og Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommune. Lenke til lovdata finnes bakerst i veilederen. 
 
Sekretariatets funksjon er beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 20. I merknaden til denne står det bl.a. dette: 
 
«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir 
foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.» 

 

3.2. Kontrollutvalgsboken 
Kontrollutvalgsboken2 beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver også 
kontrollutvalgssekretariatets rolle bl.a. på denne måten på side 22:  
 
«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- og 
kontrollfunksjon på en god måte. 
Kommunestyret har plikt til å sørge for sekretariatsbistand til kontrollutvalget. Det er et krav 
at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette 
innebærer at sekretæren ikke kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre 
revisjonsoppgaver for kommunen. Sekretariatet er underlagt forvaltningslovens 
habilitetskrav. Den som utfører sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved 
utførelsen av oppgavene. 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, gjennom: 

• interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner 
• interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 
• vertskommunemodell basert på koml. § 28 c 

                                                      
2 Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-2-
utgave  
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• ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget 
• kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et 

revisjonsselskap som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen) 
Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
utvalget gir. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver 
sekretariatet skal ha. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde 
ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet. 
 
Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften åpner for ulike løsninger når det gjelder 
organisering av kontrollutvalgets sekretariat. Sekretariatsfunksjonen kan imidlertid ikke 
legges til administrasjonen eller revisjonen. Begrunnelsen for dette er at kontrollutvalget skal 
føre kontroll med administrasjonen og føre tilsyn med revisjonen. Kontrollutvalgets 
tilsynsansvar etter loven og forskriften vil omfatte ordføreren og bystyresekretariatets leder. 
Det vil derfor også være i strid med regelverket dersom sekretariatsfunksjonen legges til 
personer som er underlagt disse. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
forberedt. Det er derfor viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet regnskap, 
revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig faglig ressurs og en nyttig 
diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør derfor holde seg oppdatert om saker som er 
relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og 
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen. 
 
Sekretariatet må også ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging 
av sakene. Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og 
bør være tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene. 
 
I tillegg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet 
ivareta oppgaver som å: 

• lage og sende ut møteinnkalling 
• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling 
• praktisk tilrettelegging av møter 
• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene 
• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert 
• følge opp vedtakene i kontrollutvalget 

 
Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, 
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen 
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret 
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen ikke ligger 
under administrasjonssjefens myndighetsområde. 
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon.» 
 
Kontrollutvalgsboken er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede 
sekretariatene i sitt daglige virke. 
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3.3. Lovutvalget (NOU 2016:4) og lovforslaget (Prop. 46 L (2017-2018) om 
sekretariatene 

 
Lovutvalget har lagt frem forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 3.  
 
Flere av høringsinstansene, inkl. FKT og NKRF, er kritiske til utvalgets framstilling av hva 
som bør være sekretariatenes rolle og oppgaver. Særlig gjaldt dette at sekretariatet ikke skal 
innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende. 
 
Både Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund har avgitt høringssvar 
på NOU 2016:44 5.  
 
Lovproposisjonen (Prop. 46 L (2017-2018)) ble lagt frem 16.03. 2018.6  Departementet 
skriver at «Under enhver omstendighet mener departementet at lovforslaget, som er en 
videreføring av gjeldende rett, ikke forbyr sekretariatet å innhente informasjon og vurdere 
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.» (ref. kap. 24.5.4). Departementet mener 
videre at det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på 
revisjon i NS-EN ISO 9000:2000 som en grensedragning for sekretariatets oppgaver. 
 
 

4. Oppgaveutførelse 

4.1. Tilgjengelighet og bemanning 
 

Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en 
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at 
sekretariatene er habile i forhold til egen kommune-/fylkesadministrasjon og til valgt 
revisjonsordning. 
 
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har 
relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Antall ansatte med høyere 
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen vil gi 
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på sekretariatet vil øke og kravet til 
relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slår seg 
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere. 
 
Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå 
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer. 
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet 
har formell kompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode». 
 
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med 
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene 
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø 
som man kan spille på med tanke på diskusjoner av hvordan man skal løse vanskelig 
enkeltsaker.  

                                                      
3 NOU 2016:4: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-
kommunelov/id2481627/  
4 http://www.fkt.no/nyheter/regnskapsrevisjon_c41207l1734/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-ny-
kommunelov  
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-
kommunelov/id2481627/?uid=6ca6769d-8d22-4c4c-9760-82b0d0404991  
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3  
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4.2. Kontrollutvalget som oppdragsgiver 
 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på 
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle 
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret 
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å 
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i 
hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  
 
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være 
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon 
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er 
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de 
oppgaver som kontrollutvalget ber om. 
 
Det bør utarbeides en aktivitetskalender/møteplan for aktiviteten i kontrollutvalget. Her kan 
«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge - i tillegg til 
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere. 
 
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll, i tillegg til å bestille forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
regnskapsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av 
orienteringer fra rådmannen. 
 
Det er viktig at kontrollutvalgene utformer gode og konkrete bestillinger. Sekretariatet bistår 
kontrollutvalget med dette arbeidet. 
 

4.3. Analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås.  
 
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Dette framgår av § 77, nr. 4: 
 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon).» 
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. jf. § 77, nr. 5 
 
Eierskapskontrolldelen i selskapskontrollen innebærer for eksempel kontroll med at 
kommunen har eierskapsstrategi og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også 
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning. Videre kan det utføres 
eierskapskontroll med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje 
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan 
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. I Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny 
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll skal utføres av revisjonen 
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.  Departementet mener dette bidrar til å styrke 
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kvaliteten på eierskapskontrollen samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom 
bestiller og utfører. 
 
Hvis lovgiver (Stortinget) definerer eierskapskontroll som en revisjonsoppgave, vil revisjonen 
både få ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen. 
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet vil på sin side ha som oppgave å planlegge 
og bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller.  
 
Overordnet analyse: 
Forvaltningsrevisjonsplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 10.  
 
Selskapskontrollplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 13.  
 
Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse 
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, 
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy 
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier 
i prosessen.  
 
Det kan være en fordel å ha en innledende dialog med utvalget for å foreslå/presentere en 
metodikk for analysearbeidet.  
 
Mange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og 
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet 
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å 
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette 
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt 
sin mening. 
 
Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:  

• Sentrale styringsdokumenter, slik som siste handlingsplan med budsjett, siste 
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen. 
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til 
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne 
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante 
risikofaktorer i kommende planperiode.  

• Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre 
tilsynsmyndigheter og KOFA kan være relevant å ta med. 

• Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeid er en viktig kanal 
for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker risikoområder som 
går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.  

• Dialog med kommuneansvarlig regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og 
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt 
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til 
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.  

• Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen med den hensikt å få 
administrasjonens innspill på aktuelle risikoområder i kommunen.  
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• I tillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med 
f. eks rådmann/kommunalsjefer og ordfører/gruppeledere, KU-leder og sekretariat 
hvor forslag til områder blir diskutert. 

• I overgangen mellom to valgperioder, bør også avtroppende kontrollutvalg og 
ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg 

 
Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet 
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.  
 
Plan: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planene skal vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer 
i planperioden. Jf. kontrollutvalgsforskriften § § 10 og 13. Planene skal være basert på 
overordnet analyse.  
 
Eksempel på vedtak/innstilling til forvaltningsrevisjonsplan: 
 

 Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:  
 

1 Det skal i perioden 20xx-20xx gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til Forvaltningsrevisjonsplan 20xx-20xx (vedlagt kan det ligge en 
plan/dokument som beskriver og evt. også problematiserer tema)  
 
1 Tema/Navn på prosjekt 
2  
3  
.  

 

2 Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. 
 

3 Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen 
som sendes til kommunestyret. 
 

4 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 
planen i planperioden. 
 

 
 
Tilsvarende vedtak/innstilling kan fattes i fm selskapskontrollplanen. 
 

4.4. Bestiller/utfører modell 
 

Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller-
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter 
bestilling. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen i forbindelse med forberedelsen av 
møtene, må kontrollutvalget kunne forvente at sekretariatet har den samme avstanden til 
revisor som det forventes av utvalget.  
 
Grunnlaget for en slik bestiller-utfører-tenkning kan vi finne forarbeidene til dagens 
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en 
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tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester 
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».  
 
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av 
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven § 77 
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften forklarer at «i dette ligger at 
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».  
 
I merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften står det videre: «I tillegg er det sekretariatet 
som utøver bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom 
kommunestyret/fylkestinget vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik 
revisjon.»  
 
I kapittel 4.3 beskrives hvordan vi mener bestiller-utførermodellen må forstås og praktiseres 
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 

Bestilling av revisjonsrapporter 
 
I forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør 
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldene plan, diskuterer seg frem til 
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om 
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet 
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det. 
 
Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense 
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere 
problemstillinger/moment som en vil at revisor skal finne svar på. I dette arbeidet kan 
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse 
og plan for forvaltningsrevisjon. Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på 
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller mer i bredden.  
 
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som 
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål, 
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av 
revisjonsrapport. Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget. 
Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer i denne må revisor bli bedt om å levere en 
ny redigert versjon av prosjektplanen.  
 
I dette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få 
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best 
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar 
på. 
 
Det er kontrollutvalget som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi 
si at det er kontrollutvalget som bestemmer hva som skal revideres mens revisjonen 
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at 
kontrollutvalget bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges 
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse. 
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4.5. Forberedelse av møte i kontrollutvalget 
 

Forberedelser til kontrollutvalgets møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt 
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp 
saksliste til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg, 
se rundskriv H-15/047.  
 
«Dette antas imidlertid ikke å være til hinder for at sekretariatet overfor lederen fremmer 
forslag om hvilke saker som bør tas opp i møte» (ref. departementets lovtolkning sak 
05/3440, 26.6 2015) 
 
Kontrollutvalgsboken foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget som 
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel 
virksomhetsbesøk. 
 
Eksempel på en årsplan: 
 

 
Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter og andre utvalgsmøter. 
 
I god tid før utsending av sakspapirer (10-14 dager før) bør sekretariatet sette opp et forslag 
til saksliste som sendes til utvalgsleder i en e-post. Sakene som sekretæren foreslår, kan ha 
sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget i tidligere møter, 
eventuelle henvendelser fra innbyggere i kommunen eller andre, mv. Det bør forventes at 
sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og 
frister for levering. Kontrollutvalgslederen bør gjennomgå sakslisten med sekretæren og 
komme med sine innspill innen rimelig tid slik at sekretæren får tid til å forberede sak på evt. 
nye innspill fra lederen.  

                                                      
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1504/id272452/  
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Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker» som 
kan være aktuelle for kontrollutvalget.  
 
Referatsaker kan være saker fra kommunestyret som det er aktuelt for kontrollutvalget å 
kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget er behandlet. Videre er det også 
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen har gjennomført tilsyn siden 
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder 
kommunen. I kontrollutvalg som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter til behandling i 
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for 
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget ta stilling til om de 
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller 
ikke. Det er viktig å huske på at en forvaltningsrevisjon ikke er ferdig før den er fulgt opp. 
 
Et forslag til saksliste kan for eksempel se slik ut: 

 
 
Politiske saker: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

• Status for revisjonens arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Kvalitet i heldøgns 
omsorgsplasser» 

• Bestilling av prosjektplan – «Etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner» 
• Innledende dialog med revisor om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2018-2019 
• Overordnet revisjonsstrategi - kommuneregnskapet 2017 
• Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse   
• Forslag til budsjettrammer for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 
 
Referatsaker: 

• Kontrollutvalgets møterett i generalforsamlinger 
• Vedtak i kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpasset opplæring» 
• Vedtak i kommunestyret om Eierskapsmelding  
• Invitasjon til FKT-fagkonferanse  
• Økonomirapport 1. kvartal 2017 
 
 

Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen, avklare om det 
er saker som bør behandles for lukkede dører. I så fall er det sekretariats ansvar å sørge for 
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.  
 
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere 
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Det er kontrollutvalget som avgjør om et 
medlem er habil eller ikke. Sekretariat kan bistå kontrollutvalget ved å forberede en 
begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet 
 
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller 
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møte for å gi generelle orienteringer eller 
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for 
at flere fra administrasjonen møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. I alvorlige 
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel 
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få 
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for 
høring i kontrollutvalg (april 2014), se punkt 3.  
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Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk.  Det er en 
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll. 
 
I forberedelsene til møtet bør det også være sekretariatets oppgave å bestille møterom og 
evt. bevertning.  
 

4.6. Saksbehandling 
 

Saker legges fram for kontrollutvalget ved at sekretariatet lager et saksfremlegg for hver 
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter etc. er vedlegg til 
saksfremleggene.  
 
De fleste kontrollutvalgssekretariatene benytter elektronisk saksbehandlingssystem. 
  
Hensikten med saksfremleggene er å gi kontrollutvalget informasjon og vurderinger som 
hjelper utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor revisjonen. Å la 
revisjonen skrive saksfremlegg vil være brudd på bestemmelsene om at revisor ikke kan 
være sekretariat for kontrollutvalget. (jf. kontrollutvalgsforskriften § 20, tredje ledd og 
departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.6 2015) 
 
Saksfremlegget må inneholde «saksopplysninger», for eksempel bakgrunnen for at saken 
kommer opp og hovedinnholdet i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors 
vurderinger i en rapport eller et brev, og rådmannens kommentarer til disse, er i denne 
sammenhengen å regne som saksopplysninger i sekretariatets saksfremlegg. Sekretariatet 
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget. Noen 
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger. 
Sekretariatet må ta med saksopplysninger i saksfremlegget med det i tankene at 
opplysningene skal gi kontrollutvalget en kortfattet og god oversikt over saken som skal 
behandles. 
 
Saksfremlegget må videre inneholde en vurdering, En viktig del av vurderingen er å drøfte 
om saken som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet (jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 20, andre ledd).  
 
FKT mener at kontrollutvalgene må kunne be sekretariatene om å innhente informasjon for å 
få belyst enklere saker for så å vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. uten at dette 
skal betraktes som en revisjonsoppgave. I kommentarene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften, 
er en revisjonshandling definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon, 
derunder revisjonshandlinger som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften» 
 
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan, en forvaltningsrevisjonsrapport eller en 
selskapskontrollrapport eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere 
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitterapporten viser at det bare 
er ca. 50 % av sekretariatene som gjør slike vurderinger. Når sekretariatet har mottatt en 
forvaltningsrevisjonsrapport fra revisjonen, da er det sekretariatets oppgave å påse at det er 
sammenheng mellom vedtatte problemstillinger, rapportens revisjonskriterier, metodevalg, 
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter RS 001). 
Hvis sekretariatet er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør sekretariatet gå i 
dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det ligger ikke til 
sekretariatets mandat å innhente nye faktaopplysninger for å belyse og vurdere 
problemstillinger som sekretariatet mener revisjonen ikke har svart på. Hvis rapporten har 
åpenbare mangler i henhold til standardkravene som vanskelig lar seg rette på kort varsel, 
bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at 
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.   
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Et eksempel på en vurderingsmal i et saksfremlegg vedrørende en 
forvaltningsrevisjonsrapport: 
 

 
 

Vurdering: 
Sekretariatet har gjort en vurdering av om rapporten er av god kvalitet i henhold til 
standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter (RSK 001), og i samsvar med 
kontrollutvalgets bestilling.   
 
Rapportens problemstillinger er i henhold kontrollutvalgets bestilling (prosjektomtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen) og til vedtatte prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er 
relevante sett opp mot problemstillingene. 
 
Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere metoder: møter, 
intervjuer, spørreskjema, dokumentgjennomgang, fakturakontroll og kontroll av 
enkeltsaker. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens gyldighet og 
pålitelighet. Utfordringer og begrensninger i revisjonens metodikk er beskrevet i 
metodekapittelet. Samlet sett anser sekretariatet at dataene er tilstrekkelig som grunnlag 
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.  
 
Revisors vurderinger og anbefalinger er basert på innsamlet materiale, 
revisjonskriteriene og de metodiske begrensningene. 
 
Sekretariatet foreslår et vedtak og en innstilling til kommunestyret. 
Innstillingen bør bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten som er relevant 
for 
kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, understreke etc., for 
eksempel revisors anbefalinger og hvordan rapportens anbefalinger bør følges opp. 
 
 

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere og har innstillingsrett 
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 
2. Plan for selskapskontroll 
3. Forvaltningsrevisjonsrapporter 
4. Selskapskontrollrapporter 
5. Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde resultatet av oppfølging av 

tidligere gjennomførte revisjonsrapporter 
6. Valg av revisjonsordning 
7. Eventuelt valg av revisor  
8. Valg av sekretariats ordning  
9. Eventuelt valg av sekretær 

 
Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra 
kontrollutvalget før den legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 77.6. Slik FKT 
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene: 
 

• Valg av revisjonsordning og revisor 
• Valg av sekretariatsordning og sekretær 
• Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 
• Årsmelding for kontrollutvalget 

 
Videre skal kontrollutvalget gi uttalelse bl.a. i følgende saker: 
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• Årsregnskapet for kommunen 
• Årsregnskap for kommunale foretak (KF) 
• Prosjektregnskap 
• Kontrollrapporten fra skatteetaten 

 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling må bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten 
som kan være relevant for kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, 
understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger (og evt. andre anbefalinger) bør følges 
opp. 
 
 
Et eksempel på en innstillingsmal: 

 
  

Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «xxx» til etterretning 
 

kommunestyret finner det positivt at 
men kommunestyret merker seg at  
 

2 Kommunestyret ber derfor rådmannen om at hun 
(revisjonens anbefalinger, evt. også andre anbefalinger fra KU, f.eks at rådmannen 
kommer tilbake med en handlingsplan for oppfølging) 
 

3 Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til xxxxx innen xxx 
 

 

4.7. Utsending av møteinnkalling 
 
Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal 
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den 
samme normen.  
 
I dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til 
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen 
sendes som vedlegg til en e-post. Det er en fordel å ha et saksbehandlingssystem som 
produserer møteinnkallingen/sakspapirene som en pdf-fil med bokmerker. Bokmerkene gjør 
det lett å navigere i dokumentet.  Mottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som 
har møterett i kontrollutvalget) og revisor (som også har møterett i kontrollutvalget). 
Rådmann, vararepresentanter og aktuelle media (lokalaviser) settes på som kopimottakere.  
Sekretariatet må ha oversikt over om det i tillegg er behov for å sende sakspapirer med 
ordinær postgang.  
 
Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres på 
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til 
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget ha et eget område på 
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. bli lagt ut. Hvis filen er for stor 
til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i e-post 
om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden. 
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4.8. Avvikling av møte i kontrollutvalget 
 

Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i 
kontrollutvalget med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger 
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både 
presse og publikum er til stede. Hvis ikke døren er åpen i tide og møterommet klargjort for 
presentasjon, kan det fort skape irritasjon og stress. Derfor må sekretariatet møte opp i god 
tid og sørge for at alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark-
presentasjoner må ligge klar på sekretærens pc og pc bør være koblet opp til tv-skjerm eller 
prosjektor før møtestart.  
 
Det er videre en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg 
underveis i møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme 
møte.  
 
Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å 
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet.  Hvis 
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at 
sekretariatet finne hjemmel i loven til å lukke møtet.  
 
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet møterommet. 

 

4.9. Etterarbeid etter møte i kontrollutvalget 
 

Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at 
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å 
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut. 
 
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen. Protokollen 
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte. 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet 
til. Saksbehandlingssystemene produserer egne dokumenter til dette formålet. 
Forvaltningsrevisjonsrapporter sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder 
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. Innbyggere eller andre som har 
henvendt seg KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets vedtak. 
 
 
Et tips: 

 
 
På bakgrunn av vedtakene i møteprotokollen, kan det være praktisk å ajourføre 
årsplanen, eller annen oversikt over saker som skal behandles i neste møte i 
kontrollutvalget og ev. senere møte etter det.  
 
En slik oversikt eller plan sikrer at sekretariatet har kontroll på når nye saker skal 
behandles eller pågående saker skal følges opp. Dette kan for eksempel være 
bestillinger til revisor, administrasjonen eller sekretariatet. Det siker også at det er lett for 
en annen i sekretariatet å overta et kontrollutvalg ved sykdom aller annet fravær. 
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4.10. Henvendelser til kontrollutvalget 
 

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til 
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner» (merknader til 
kontrollutvalgsforskriften § 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en 
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere 
saken.  
 
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under 
«saksopplysninger» hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at 
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.  

 
Sekretariatet kan videre gi sin vurdering av om henvendelsen faller inn under utvalgets 
kompetanseområde eller ikke.  
 
Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet i 
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en 
oppfølgingssamtale med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag 
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for 
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er 
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent 
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om 
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan 
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike 
vurderinger før henvendelsene legges fram. Sekretariatet bør involveres både for å bidra 
med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres. 
 
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en 
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset 
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, 
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. I 
slike tilfeller er det naturlig å vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, 
sivilombudsmannen etc.) 
 
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg 
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon 
som omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven 
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at 
kommunen har slike rutiner.  
 

4.11. Valg av revisjonsordning 
 

Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 Valg av revisjonsordning 
lyder bl.a. slik: 
 
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 
ansette egnerevisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med 
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.» 
 
Når kommunen eller fylkeskommunen har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere 
revisjonsordningen sin må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget på 
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dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget 
initiativ ta opp spørsmålet.  
 
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere 
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. I dette arbeidet vil 
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene. 
 
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens § 
78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde vurderinger 
for og mot på disse tre alternative løsningene: 
 

1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen) 
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (IKS, § 27 e.l.) 
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting) 

 
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal 
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg. 
 
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale 
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være 
hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda med 
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge 
frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg 
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt 
selskap opprettes. I slike tilfeller er det kontrollutvalget som har innstillingsretten, jf. 
kommuneloven § 78.3. 
 

4.12. Valg av revisor 
 

Dersom kommunen velger å konkurranseutsette revisjonstjenestene er dette regulert i 
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:  
 
«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 
revisjonen, foretar kommunestyre eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget.» 
 
Dette er også en sak som sekretariatet må være i stand til å hjelpe kontrollutvalget med. Det 
går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Dette går også frem av kommunelovens § 78.4. 
 
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse på lov om offentlige 
anskaffelser mv. bør men inngå avtale med kompetent juridisk miljø som kan bistå med å 
kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen. Dette kan f.eks. skje ved at 
man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en person 
med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen i kommunen eller 
fylkeskommunen. Denne personen må i tilfelle rapportere til kontrollutvalget via sekretariatet 
og ikke til rådmann/fylkesrådmann i denne saken. 
 
Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess: 

• Lage sak til kommunestyret for å få nødvendig fullmakt til kontrollutvalget for å kjøre 
prosessen 

• Utarbeide forslag til konkurransegrunnlag som blir godkjent av kontrollutvalget 
• Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv. 
• Åpning av tilbud og vurdere om kvalifikasjonskrav er innfridd 



14/18 Referat og orienteringer - 18/00024-4 Referat og orienteringer : FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet

18 
 

• Evaluering av tilbud 
• Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll 
• Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget 
• Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling av valg revisor 
• Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor 
• Skrive tildelingsbrev 
• Behandle eventuelle klager 

 
4.13. Valg av sekretariatsordning 
 

I forskrift om kontrollutvalg § 20 står det bl.a. dette: 
 

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.» 

 
I forbindelse med lovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha 
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige 
sekretariatsordninger rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å 
vurdere ordningene på nytt.  

 
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at 
man må vurdere fremtidig sekretariats ordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. 
I dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt 
om hjelp til å utrede sakene fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer. Kontrollutvalget bør 
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av 
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det 
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis valg av 
sekretariatsordning eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.  

 
Det er inndelingsloven som gjelder i forbindelse med kommunesammenslåinger og i den står 
det i § 26 bl.a. dette: 

 
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 
kontrollutvala.» 

 
Det er følgende ordninger som er aktuelle: 
1. Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen) 
2. Delta i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget (IKS, § 27 e.l.) 
3. Inngå avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting) 

 
FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen for hverandre ikke er en god 
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig 
kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke bør kunne velges 
som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i konkurrenters 
forretningshemmeligheter i forbindelse med konkurranseutsetting av revisjon.  

 
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale 
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte 
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge 
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disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem 
sak til kommunestyret/fellesnemda med innstilling om å fortsette ordningen. 

 
Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken 
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre. 
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor 
kommunestyret/fellesnemnda på valg av ordning. 
 

4.14. Valg av sekretær 
 

Dersom kontrollutvalget innstiller på kjøp av sekretariatstjenester i markedet, må 
kontrollutvalget sette i gang prosess med konkurranseutsetting tilsvarende som for valg av 
revisor som er omtalt i punkt 4.13. I dette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende 
sekretariat om hjelp til å utrede saken, eller vurdere de innkomne tilbudene, da sekretariatet 
kan være en av flere potensielle tilbydere. Kontrollutvalget må da enten gjøre dette arbeidet 
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.  
 

4.15. Kontrollutvalget sin rolle i fm. kommunesammenslåing 
 
Kommunesammenslåinger medfører at kontrollutvalget får en del oppgaver som de får 
ansvar for å gjennomføre før sammenslåingen. Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene: 
 

• Valg av revisor for fellesnemnda 
• Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 4.11 
• Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 4.12 
• Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.13 
• Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.14 
• Følge opp internkontroll i nåværende kommune 
• Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen 

o Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt 
• Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon i kommunene som skal slås 

sammen 
• Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås 

sammen 
 
Dette er oppgaver som kontrollutvalget må kunne forvente at sekretariatet bistår med. 
 

4.16. Årsmelding for kontrollutvalget 
 

Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år. 
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold 
som er relevant for året som er gått.  
 
En årsmelding kan for eksempel inneholde disse punktene: 

 
1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget 
2. Sammensetning av kontrollutvalget 
3. Sekretariatsordningen 
4. Revisjonstjenesten 
5. Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc 
6. Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser 
7. Bedrifts/virksomhetsbesøk 
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8. Gjennomført regnskapsrevisjon 
9. Gjennomført forvaltningsrevisjon 
10. Gjennomført selskapskontroll 
11. Andre saker, henvendelser, tips ol 
12. Oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner 
 
 

Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en 
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må 
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til 
kommunestyret. 
 

4.17. Folkevalgtopplæring for kontrollutvalget 
 

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer trenger opplæring. Også de som er gjenvalgt kan ha 
godt av en repetisjon av lover og regler, oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i 
løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.  
 
Opplæringen bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som 
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken. Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente 
opplysninger om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er 
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen tilstrekkelig. Allerede i 
velkomstmailen bør det opplyses om folkevalgtopplæring for kontrollutvalg.  Det er naturlig at 
sekretariatet står for planlegging og leder selve gjennomføringen. Flere sekretariat kan med 
fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen sekretariatet 
gjennomfører folkevalgtopplæring over 2 dager med overnatting. Da vil man i tillegg oppnå 
positive effekter av det sosiale samværet om kvelden.  
 
Et eksempel på program: 
 

 
 

Selv om man kommer gjennom de viktigste temaene i løpet av en opplæringsdag, så vil det 
alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og 
interessene være ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge egne bolker 
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet. 
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Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres oppfølgingssamling som er lagt til rette for 
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer. Aktuelle tema kan være: 
 

• Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt 
• Misligheter og korrupsjon i kommunesektoren 
• Habilitet  
• Hvordan få til gode bestillinger på forvaltningsrevisjon 
• Siste nytt fra kontroll og tilsyn 

 
For kontrollutvalgene er det to årlige fagkonferanser som er særlig aktuelle; Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse i februar og Forum for 
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse i juni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene i 
kontrollutvalget til å delta på disse konferansene. Her kan de bli faglig oppdaterte, knytte 
kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer fra andre kontrollutvalg i 
landet. 
 

4.18. Målform 
 
Alle kommuner og fylkeskommuner er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) 
der det går frem dette av § 1: 
 
«Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ 
for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn 
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for 
slikt organ.» 
 
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk. 
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal 
benyttes.  
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5. Aktuelle lenker 

Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014: 
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat  

 
Høring fra KMD om ny kommunelov:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-kommunelov/id2481627/  
 
Høringssvar fra FKT om ny kommunelov:  
http://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-ny-kommunelov  
 
Høringssvar fra NKRF om ny kommunelov:  
http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2016/oktober/nkrfs-hoeringsuttalelse-forslag-til-ny-
kommunelov/5597  
 
Forslag til ny kommunelov Prop.46 L (2017-2018): 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3 
 
Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-
2-utgave  

 
Kommuneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven  
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-
06-15-905  
 
Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477-
vedlegg_1.pdf  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-
904  
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Veileder for god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene 
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0) Forord 
Styret i NKRF vedtok følgende mandat for arbeid med veileder for kontrollutvalgssekretariat: 

Veilederen skal bygge på den strategien som ble vedtatt på Norges Kommunerevisorforbunds 

årsmøte 11. juni 2017 

1. Veilederen skal gi anbefalinger om god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene.  

2. Videre må komiteen vurdere krav til reell og formell kompetanse for 

kontrollutvalgssekretariatene og behov for etterutdanning. Siktemålet for dette 

arbeidet må være en profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen.  

3. Veilederen må inneholde retningslinjer for samarbeid mellom 

kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til å 

styrke den kommunale egenkontrollen.  

Punkt 1 og 2 ovenfor gjøres av kontrollutvalgskomiteen, mens punkt 3 gjøres av et eget 

utvalg. 

Kontrollutvalgskomiteen ved Kari Louise Hovland, Alexander Etsy Jensen og Mona Moengen med god 

bistand fra Bjørn Bråthen i administrasjonen har utarbeidet et forslag til veileder.  

Det egne utvalget som fikk i oppdrag å utarbeide veilederens retningslinjer for samarbeid 
mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon har bestått av: 

 
- Mona Moengen, leder (ROKUS) 
- Bjørg Hagen (Innlandet Revisjon IKS) 
- Lars Normann Mikkelsen (Kommunerevisjonen i Oslo) 
- Pål Ringnes (KUBIS) 

 

- Rune Tokle (administrasjonen) – sekretær for utvalget 
 

Styret i NKRF fikk disse to dokumentene til behandling på sitt møte 6.2.2018. Der fikk 

administrasjonen i oppgave å gå gjennom de to dokumentene og redigere dem til ett dokument, der 

forslag til retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon skulle være 

innarbeidet. 

Dette dokumentet sendes nå ut på høring.  

Dokumentet som ble utarbeidet av utvalget som så på samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat 

og revisjon, er vedlagt.  

Vi ber høringsinstansene spesielt legger merke til at 

- de to dokumentene har ulike formuleringer når det gjelder anbefaling om hvem som skal 

lage planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I forslaget til veileder er dette 

omtalt på side 11 under «Andre utredningsoppgaver» og på side 14 under «Overordnede 

anbefalinger». I vedlegget er dette omtalt på side 4 under «Plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll».  Vi ber derfor spesielt om at høringsinstansene kommer med synspunkter 

på dette. 
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- teksten som omhandler arbeidsdeling mellom sekretariat og revisjon (kapittel 5 i forslaget 

til veileder og kapittel 4 i vedlegget) er ulik i de to dokumentene. Vi ber derfor om 

synspunkter på dette. 

Når du har lest denne veilederen, kan du også ha utbytte av også å se på: 

 

 Kontrollutvalgsboken KMD 2015 

 Deloittes rapport «Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» desember 2014 

 Tilsyn og revisjon i kommunal sektor, Bråthen, Frydenberg og Rogndokken 2015 

1) Innledning 
Kommuneloven ble endret i 2004. Endringen innebar blant annet at kontrollutvalgene fikk et 
uavhengig sekretariat, og en bestiller-utførermodell ble implementert. Bestiller-utførermodellen har 
siden den tid vært en bærebjelke i den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalget 
skal være en kompetent bestiller på vegne av kommunestyret og dermed stå for folkevalgt styring og 
kontroll. Gode revisjonstjenester forutsetter et kompetent bestillerledd. Det har vært en stor 
utvikling siden ordningen med eget sekretariatet ble innført, med mer profesjonelle sekretariater. 
Revisjonen er etter lovendringen leverandør som hovedsakelig leverer sine tjenester gjennom 
kontrollutvalget.  
 

Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som 
ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og 
forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale 
variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har 
vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til kontrollutvalg og revisjon varierer, noe 
som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes og fylkeskommunenes størrelse og 
kompleksitet må også antas å påvirke dette.  
 
Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning og 
revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom revisjon og 
sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det kommunale 
selvstyret står sterkt i Norge, og at måter å organisere arbeidet på som passer bra et sted ikke 
fungerer så bra et annet sted. 
 
God kommunikasjon og samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon er en 
forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll og tilsyn. Fokuset fra aktørene i 
kommunens egenkontroll bør være å spille hverandre gode, og at revisjonen og sekretariatet 
sammen gjør kontrollutvalget best i stand til å løse sitt oppdrag. 
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Veilederens formål å klargjøre ansvarsdelingen mellom sekretariat og revisjon og gi råd og 

anbefalinger om arbeidsdeling og samarbeid. Den sier også noe om hva kontrollutvalget og andre 

kan forvente av sekretariatet. Veilederen går ikke i dybden på alle arbeidsoppgaver og tema, for en 

fullstendig gjennomgang vises det til Kontrollutvalgsboken1. 

For å forenkle brukes systematisk kommunestyret og kommuner som fellesbetegnelser på 

henholdsvis kommunestyret og fylkestinget samt kommuner og fylkeskommuner. 

2) God skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene 
Revisors rolle og oppgaver beskrives med begrepet «god kommunal revisjonsskikk». Det går frem av 

kommuneloven § 78 nr. 1 at god kommunal revisjonsskikk er en «rettslig standard». Det vil si at 

innholdet i kravet til revisjonen utvikles kontinuerlig i samsvar med det som til enhver tid anses som 

faglig god yrkesutøvelse. I tillegg til lov- og forskriftskrav om revisjon, vil også nasjonale og 

internasjonale revisjonsstandarder definere hva som til enhver tid er god kommunal revisjonsskikk. 

På lik linje med at revisjonens oppgaver skal gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk 

og i samsvar med etablerte og anerkjente standarder på området, skal denne veilederen bidra til å 

beskrive hva som anses som god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene. Det er et behov 

for å utdype innholdet i kontrollutvalgssekretariatenes rolle, ansvar og oppgaver utover det som går 

frem av lov og forskrift. For kontrollutvalgssekretariatene vil en slik utfyllende veiledning sammen 

med lov og forskrift utgjøre god skikk og praksis.  

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god 

kommunal revisjonsskikk. Sekretariatenes leveranser er underlagt løpende folkevalgt kontroll 

gjennom kontrollutvalget. Som et bidrag til å klargjøre hvordan kontrollutvalgene skal kunne fylle 

denne rollen, må det klargjøres hvilke forventninger de kan ha til sekretariatet utover det som 

fremgår av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  Et velfungerende sekretariat er en 

forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte. 

 

3) Kort om kontrollutvalgssekretariat og deres mandat  
Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget og er viktig for godt og 
effektivt kontrollarbeid i utvalgene. Sekretariatet er ansvarlig for saksbehandlingen i 
kontrollutvalget og skal etter kontrollutvalgsforskriften § 20 påse at de saker som behandles 
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
Kontrollutvalgssekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og er bindeleddet mellom 
kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjonen, kommunestyret og kommunens 
administrasjon.  
 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for sekretariatsbistand til kommunens kontrollutvalg. 
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av kommunens revisor og administrasjon.  
Kommunens administrasjon har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- 

eller avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet. At sekretariatet skal være 
uavhengig av kommunens revisjon og administrasjon, innebærer at de som utfører 
sekretariatstjenester ikke kan være ansatt i administrasjonen eller utføre revisjonsoppgaver 
for den aktuelle kommunen. Videre er det slik at verken leder av kontrollutvalget eller dets 
medlemmer kan utøve sekretariatsoppgaver. 

                                                             
1
 Kontrollutvalgsboken, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (KMD, 2. utg. desember 2015) 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/Kontrollutvalgsboka_-_2__utgaven.pdf] 
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Bortsett fra dette kan sekretariatvirksomhetene være organisert på ulike måter. For eksempel: 

 Ansatt sekretær som er direkte underlagt kontrollutvalget 

 Interkommunalt selskap (IKS) 

 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

 Kjøp fra andre som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen 

 Samvirkeforetak 

 Aksjeselskap 

Interkommunalt samarbeid er mest utbredt. Deloitte2  har på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) levert en evaluering2 av kontrollutvalg og 
kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Evalueringen viser at en overvekt av sekretariatene 
(55 prosent) har en slik samarbeidsform, og disse leverer tjenester til hele 81 prosent av 
kontrollutvalgene.  
 
Sekretariatet har enkelte oppgaver som er pålagt gjennom kontrollutvalgsforskriften. 
Dessuten vil sekretariatet ha en del oppgaver knyttet til oppgaver som kontrollutvalget er 
pålagt i samme forskrift og i kommuneloven. Det kan også foreligge selskapsavtale eller 

vedtekter som spesifiserer hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre. Utover dette 
er det kontrollutvalget selv som definerer hva sekretariatet skal gjøre.  Av 
Kontrollutvalgsboken går det frem at det er viktig at utvalgets medlemmer og sekretariatet 
holder seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget, og det anbefales at 
sekretariatet har bred kompetanse. Kompetansekravet ved nye ansettelser bør være høyere 
utdanning, fortrinnsvis på masternivå. I tillegg er det viktig at kontrollutvalgets 
administrasjon har erfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis kommunal sektor og god 
kjennskap til politiske prosesser. Kontrollutvalgsboken trekker også frem at sekretariatet bør 
ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelser, utredning og oppfølging av sakene, og være 
tilgjengelig for å drøfte saker mellom møter.  
 
Deloittes evaluering viser at kontrollutvalgssekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler», 

«utreder» og «administrator». Det varierer hvor mye det enkelte sekretariat utfører under hver rolle. 

Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig andel av sekretariatene fungerer som 

«saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som 

«utreder» for sine kontrollutvalg, ved at de utfører overordnet analyse, eierskapskontroll eller andre 

oppdrag basert på bestillinger fra utvalget.. Evalueringen viser imidlertid at det er store variasjoner 

mellom sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke 

oppgaver som utføres.  

Evalueringen viser at kontrollutvalgslederne mener at kontrollutvalgssekretariatet har god 

kompetanse og kapasitet, at de vurderer samarbeidet med sekretariatet som godt og at de mener at 

sekretariat bistår utvalget på en god måte. Kontrollutvalgslederne er altså gjennomgående fornøyd 

med eget sekretariat. 

Det er stor variasjon mellom sekretariatene når det gjelder hvor mye tid som i gjennomsnitt brukes 

per kontrollutvalg. Faktorer som har innvirkning på tidsbruken er kontrollutvalgets budsjett, 

                                                             
2
 Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (Deloitte desember 2014) 

[https://www.regjeringen.no/contentassets/5ab8be06fec447b3822c6fedecf030ac/evaluering_kontrollutvalg_k
ontrollutvalgssekretariat_deloitte_des14.pdf] 
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kommunestørrelse, kontrollutvalgets engasjement, kontrollutvalgets kompetanse, 

innbyggerengasjement (innspill) og forhold ved kommunens administrasjon. Flere av disse faktorene 

har også sekretariatet innvirkning på, som for eksempel når det gjelder kontrollutvalgets 

engasjement og kompetanse. Sekretariatet bør tilby opplæringen til kontrollutvalgene, særlig etter 

valg av kontrollutvalget. På den måten har de mulighet til å påvirke kompetansegrunnlaget til 

utvalgsmedlemmene. Opplæringsaktiviteter kan bidra positivt til kontrollutvalgenes engasjement. 

Kontrollutvalgets budsjett er også i stor grad styrende for hvilken kapasitet man kan forvente av 

sekretariatet. Sekretariatene gir utrykk for at forventningene til sekretariatets leveranse stadig øker, 

samt at arbeidsmengden og kompleksiteten i sakene øker.  

4) Bestiller-utførermodellen 
Kontrollutvalgene jobber etter en bestiller-utførermodell der kontrollutvalget har bestillerrollen og 

revisjonen har utførerrollen. Dette er en modell som praktiseres i de fleste kommuner.  

Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget 

bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag. 

Revisjonen rapporterer resultatet av sitt arbeid til kontrollutvalget, som igjen rapporterer til 

kommunestyret.   

Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestiller-leddet, mens andre hører hjemme i 
utførerleddet. For noen oppgaver er det behov for en avklaring av hvem som skal gjøre dem.   

 

 

 
Figuren illustrerer bestiller-utførermodellen i stiplet ramme og revisors oppgaver i heltrukket ramme. 
 
 

5) Arbeidsdeling i bestiller- utførermodellen - Sekretariatets arbeidsoppgaver 
Denne veilederen tar utgangspunkt i Deloittes kategorisering av arbeidsoppgavene, men tar med 

ytterligere to kategorier; sekretariatets rådgivningsfunksjon og koordinering av aktørene. 

Arbeidsoppgavene deles dermed inn i fem kategorier: Administrasjon, saksbehandling, utredning, 

rådgivning og koordinering.  
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Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er 

forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra 

revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere. I 

saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin 

uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen.  

Vi vil i det følgende gå nærmere inn på disse fem kategoriene. Når det gjelder utarbeidelse av 

saksframlegg, blir dette nærmere omtalt i forbindelse med saksbehandling nedenfor. 

 

5.1 Administrasjon  
Kontrollutvalgets sekretariat fungerer som kontrollutvalgets administrasjon. Administrative oppgaver 
omhandler all praktisk tilrettelegging for møter. Dette består for eksempel i å bestille møterom, 
produsere og sende ut møteinnkallinger til møter, påse at saker fra kontrollutvalget kommer til 
kommunestyret for behandling, skrive protokoll og sørge for bestillinger i etterkant. Sekretariatet har 
også arkivansvar på vegne av kontrollutvalget.  
 
Arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, møteprotokoller og korrespondanse. Av 
Kontrollutvalgsboken går det frem at sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen arkivdel 
for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret for dette arkivet 
kan ikke legges til administrasjonssjefen siden sekretariatsfunksjonen ikke ligger under 
administrasjonssjefens myndighetsområde. Sekretariatet skal skrive protokoll fra møtene og sende 
ut utskrifter/informere om vedtakene. 
 
Utarbeide budsjett og følge opp utvalgets regnskap – Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. I praksis er det sekretariatet som utarbeider dette 
budsjettforslaget, som blir lagt frem til behandling for kontrollutvalget med sekretariatets forslag til 
vedtak. I budsjettet må kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjonsaktiviteter 
og sekretariat synliggjøres. Videre er det viktig at det i budsjettet tas høyde for at det kan oppstå 
uforutsette situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere, mediesaker og mistanke 
om misligheter, som må følges opp. Sekretariatet har også en rolle og et ansvar for å kontrollere at 
kontrollutvalgets aktivitet/bestillinger er innenfor vedtatt budsjett..  
 
Utarbeide kontrollutvalgets årsplan - For å målrette kontrollutvalgets arbeid bør sekretariatet bistå 
utvalget med å utarbeide en virksomhetsplan eller årsplan. Planen bør angi hovedmål for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholde en strategi for hvordan utvalget vil arbeide for å nå målene 
sine. Den kan også inneholde en oversikt over de områder og kontroll- og tilsynsoppgaver som skal 
prioriteres. Virksomhetsplanen for kontrollutvalget vil sammen med eventuelt reglement, 
møtekalender og budsjett utgjøre viktige styringsdokumenter for utvalget. 
 
I tillegg til ovennevnte saker, ivaretar sekretariatet oppgaver som praktisk tilrettelegging av møter, 
sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert, følge opp vedtakene i kontrollutvalget. Alle 
sekretariatene ivaretar på denne måten rollen som administrator.  
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• Kalle inn 
• Skrive protokoll 
• Arkivansvar, herunder vurdere forholdet     

                               til offentleglova  
• Bestille møterom 
• Oppdatere nettsider 
• Økonomioppfølging 
• Følge opp kontrollutvalgets vedtak 
• Påse at kontrollutvalgets saker kommer til  

  behandling i kommunestyret 
 

5.2 Saksbehandling  

Det er kontrollutvalgssekretariatet som har ansvaret for utarbeidelse av saksfremlegg med forslag til 
vedtak til kontrollutvalget. Enkelte saker innebærer behandling av leveranser fra revisjonen, og 
sekretariatet vil bygge på dette i saksfremlegget. I slike saker kan ikke sekretariatet overprøve 
revisjonens rapporter, men skal se til at leveransen er i henhold til bestillingen og at saken er 
tilstrekkelig opplyst. Sekretariatet forbereder også en rekke saker der underlaget kommer fra andre 
enn revisjonen (rådmannen, Fylkesmannen, sekretariatet selv). Nedenfor beskrives saker som 
kommer fra revisjonen. 
 
Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre bestillinger 
til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen. Når det er 
bestilt og levert dokumenter om forvaltningsrevisjon (foranalyse, prosjektplan, 
forvaltningsrevisjonsrapport, utredning m.m.) fra revisjonen, er det kontrollutvalgssekretariatets 
ansvar å gjennomgå det leverte produktet og utarbeide et saksframlegg. Saksfremlegget sammen 
med rapporten skal gi et forsvarlig grunnlag for at kontrollutvalget skal kunne fatte sitt vedtak. I 
denne saksforberedelsen bør sekretariatet gjøre oppmerksom på forhold som vurderes som viktig at 
kontrollutvalget er oppmerksomme på. Et eksempel på en slik vurdering er om produktet svarer på 
bestillingen som ble gitt. I enkelte tilfeller kan det stilles spørsmålstegn til eller være innvendinger 
mot rapporten. I slike tilfeller vil det være naturlig at sekretariatet har dialog med revisjonen før 
saken legges frem i kontrollutvalgets møte. Etter at kontrollutvalget har behandlet saken, skal den 
ofte videre til kommunestyret. Det er sekretariatets oppgave å sørge for videre fremdrift og 
oppfølging.    

 
Saker som omhandler regnskapsrevisjon er faste årlige saker som følger regnskapets årshjul. Her har 
kontrollutvalget liten påvirkning, da regnskapsrevisjon er betydelig regulert. Kontrollutvalget skal for 
øvrig avgi en uttalelse om kommunens årsregnskap etter at revisjonsberetningen er avlagt. Det er 
vanlig at sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse i forbindelse med utarbeidelse av 
saksframlegg. Denne saken utarbeides på grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning, 
revisors beretning og eventuelt andre kilder. En slik uttalelse kan gjerne også inneholde noe mer 
basert på kontrollutvalgets vurderinger knyttet til rådmannens redegjørelse om betryggende kontroll 
og om kommunen har nådd egne vedtatte handlingsregler. NKRF har utarbeidet en mal3 for 
kontrollutvalgets uttalelse.  

 
Henvendelser - Kontrollutvalget kan motta henvendelser og innspill fra kommunestyret, innbyggere i 
kommunen, organisasjoner og andre. Det er opp til kontrollutvalget å beslutte om og hvilke 

                                                             
3
 Informasjon 2018/1 fra kontrollutvalgskomiteen 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Info_fra_NKRFs_organer/KU-kom/2018/KU-info1-
2018_KUs_uttalelse_om_arsregnskapet.pdf]  

Merknad [RT1]: Vi vil i den endelige 
versjonen oppsummere hvert av 
kapitlene 5.1 – 5.5 på denne måten. 
Oversikt over alle oppgavene kommer 
til slutt 
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henvendelser som vil bli behandlet. Flertallet i kommunestyret kan imidlertid pålegge 
kontrollutvalget å utrede konkrete saker, og slike saker skal dermed tas til behandling. Når det 
gjelder henvendelser fra andre aktører, bør det enkelte kontrollutvalg ha rutiner for hvordan disse 
skal håndteres. I noen kontrollutvalg legger sekretariatet frem saker på alle henvendelser, mens i 
andre foretar sekretariatet en vurdering sammen med leder av kontrollutvalget om dette er en sak 
for utvalget eller ikke. I enkelte tilfeller ser man at henvendelsene er klagesaker eller varslingssaker. 
Disse bør besvares med en anbefaling om riktig instans. Det er også kontrollutvalg som får alle 
henvendelser presentert som en eventuelt-sak, og dermed avgjør i fellesskap om dette er en sak 
utvalget ønsker å gå videre med. NKRF anbefaler at henvendelser legges frem for kontrollutvalget og 
at det er utvalget som treffer avgjørelsen om og eventuelt hvordan henvendelsen skal behandles. 
 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor - Kontrollutvalget har et påseansvar overfor revisjonen 
som ivaretas av sekretariatet. NKRF har utarbeidet veiledere4 for dette. I dette påseansvaret ligger 
blant annet at kontrollutvalget skal bli forelagt oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 
samt at man skal påse at god kommunal revisjonsskikk følges. Dette påseansvaret utføres noe ulikt, 
men det bør legges frem som en årlig sak for behandling i kontrollutvalget, eventuelt rapporteres i 
kontrollutvalgets årsrapport. 
 

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder 
kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger,  
konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt 
kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende 
saksgrunnlaget. 
 
Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er forsvarlig 

utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak være å sikre 

at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som nevnt ikke at 

sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, lovanvendelse og 

vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv bære ansvaret for 

gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er åpenbare mangler ved 

produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette, før saken legges fram 

for kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å 

sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om resultatene 

av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen. 

5.3 Utredning  
Kontrollutvalget kan bestille utredninger fra revisjonen, sekretariatet eller andre. Noen 

utredningsoppgaver er kontrollutvalget pålagt å få utført, mens andre må besluttes av 

kontrollutvalget i den enkelte kommune. Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som 

befinner seg i en «gråsone», og som det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller 

ikke. I slike tilfeller er det viktig med en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen 

av om undersøkelsen er å betrakte som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert. 

 

                                                             
4
 Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor (NKRF, oktober 2010) 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf] 
Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon (NKRF, september 2011) 
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf] 
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Utredning hvor sekretariatet er pålagt utredningsansvaret 
Forskrift om kontrollutvalg kap. 7. definerer «særlige oppgaver for kontrollutvalget». Bestemmelser 
om «Valg av revisjonsordning» og «Valg av revisor» går frem av forskriftens § 16. Kommunestyret 
avgjør selv om kommunen skal ansette egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon 
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtak om dette treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
Når kommunen skal vurdere revisjonsordningen, er det som regel nødvendig å behandle saken i to 
omganger. Først skal det treffes en prinsippavgjørelse om revisjonsordning og deretter skal det 
eventuelt foretas valg av revisor. I begge behandlingene er det kontrollutvalget som innstiller til 
kommunestyret, og saken blir utredet og forberedt av kontrollutvalgets sekretariat. Hvis det er 
truffet en prinsippavgjørelse om konkurranseutsetting av revisjonen, vil det være kontrollutvalgets 
oppgave å legge revisjonstjenesten ut på anbud. I praksis forestår sekretariatet denne oppgaven som 
kontrollutvalgets administrasjon. I dette arbeidet er det vanlig at sekretariatet trekker inn 
kompetanse på økonomi, innkjøp og juridiske spørsmål foruten revisjonskompetanse. 
Kontrollutvalget skal vedta prinsippene for konkurransen, vurdere anbudene, og legge frem 
innstilling for kommunestyret.  
 
Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda få fullmakt til å velge revisor. Inndelingslova angir 
prosedyre for valget og slår entydig fast at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal 
avgi hver sin innstilling. Kontrollutvalgene har anledning til å innstille på videreføring av 
revisjonsordning dersom kommunene som skal slå seg sammen, har samme revisor. Dersom 
kommunene som slår seg sammen har ulik ordning, må dette legges frem som nevnt over i to 
omganger. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 
innstillingene og foreta det valget den mener er best.  
 
Fellesnemnda kan også ved kommunesammenslåing få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning 
for kontrollutvalget i den nye kommunen hvis kommunene som slår seg sammen har samme 
sekretariat. Dersom det skal velges ny sekretariatsordning, skal kontrollutvalgene avgi innstilling. I 
slike tilfeller anbefales det at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 
kontrollutvalgene.  
 
Hvis det skulle skje at saksbehandlingen ikke følger lov og forskrift i spørsmålet om revisjons- og 
sekretariatsordning, må det påpekes av sekretariatet, og kontrollutvalget bør få saken til behandling. 
 
Andre utredningsoppgaver  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Kontrollutvalget er tillagt ansvaret 

for å utarbeide overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og sekretariatet må 

bistå kontrollutvalget i dette. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om 

kommunens virksomhetsområder og eierinteresser basert på risiko og vesentlighet. Hensikten er at 

kontrollutvalget skal ha mulighet til å prioritere arbeidet for til slutt å ende opp med en vel 

begrunnet plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dersom spørsmålet om hvem 

som skal utføre overordnet analyse ikke er fastlagt av kommunestyret eller i oppdragsavtaler eller 

lignende, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre den. Det viser seg i praksis 

at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike instanser. Deloitte fant at litt over 

halvparten (56 prosent) av kontrollutvalgene benytter kommunens revisor/revisjonsselskap til å 

utføre den overordnede analysen. Det er mange kontrollutvalg (24 prosent) som benytter eget 

sekretariat eller utfører analysen selv (12 prosent). Rundt fem prosent benytter en annen privat 

leverandør til å utføre oppgaven. KMD5 har uttalt at det vil være naturlig at kontrollutvalgets 

                                                             
5
 Uttalelse fra KMD 18.6.2007 

[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf] 
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sekretariat utarbeider utkast til den planen som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til 

vedtak, men at analysen som ligger til grunn for planen alternativt kan utarbeides helt eller delvis av 

revisjonen eller andre.  

 

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som utnytter 

kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres lokalt, er det 

viktig med god dialog mellom revisjonen og sekretariatet om utarbeidelse av overordnet analyse. 

Begge parter har behov for å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder. Dersom 

kontrollutvalget bestiller analysene av revisjonen, er det viktig at det utformes en god bestilling. 

 
Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Når forslag til planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll legges frem til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de 
er forsvarlig utredet. Det er gode argumenter for at planarbeidet er oppgaver som hører hjemme i 
bestiller-leddet, og bør utføres av sekretariatet. Dette er også i tråd med ovennevnte uttalelse fra 
KMD6, hvor departementet sier at det vil være naturlig at kontrollutvalgets sekretariat utarbeider 
utkast til den plan som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til vedtak. Likevel avviser ikke 
departementet at revisjonen kan ha en rolle hvis det ikke medfører at revisjonen blir inhabil. Dette 
må vurderes konkret i den enkelte kommune, heter det.  
 
 
Revisjonen må alltid vurdere sin habilitet knyttet til de rollene revisjonen påtar seg. Det kan oppstå 
inhabilitet hvis revisjonen deltar i utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll, tilsvarende vil gjelde for overordnede analyser.  
 

I lys av dette er det naturlig at den enkelte kommune selv finner gode løsninger vedrørende 
sekretariatet og revisors roller i det operative arbeidet med å utarbeide forslagene, og som 
samtidig ivaretar gjeldende krav til vurdering av habilitet. 
 
Både sekretariat og revisjon har viktig kompetanse av betydning for planene for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og vil begge ha nytte av vedlikehold og oppbygging av 
kompetanse som planarbeidet kan medføre. Hvis kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til 
planene for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, bør sekretariatet sikre 
tilstrekkelig dialog med revisjonen om innholdet i planene. Hvis det er revisjonen som utarbeider 
utkast til sakene, er det på samme måte nødvendig med god dialog med sekretariatet som har 
ansvaret for at sakene blir forsvarlig forberedt. 
 
Andre utredninger - Sekretariatet kan utover dette innhente faktaopplysninger, gjøre 
forundersøkelser og undersøkelser på bestilling fra kontrollutvalget. Det går for øvrig en klar 
avgrensning mot revisjon, som sekretariatet ikke kan utføre. 
 

I dette dokumentet defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne 

informasjonen mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette 

er ikke til hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold 

i kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type 

kartlegging ansees ikke som revisjon.  

Som en naturlig del av saksforberedelsene av et saksforhold til kontrollutvalget innhenter 
sekretariatet faktaopplysninger, dette er å betrakte som interne sakspapirer som gjerne er innhentet 

                                                             
6
 Uttalelse KMD 18.6.2007 

[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf]  
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fra kommunens administrasjon til bruk i saksforberedelser. I noen tilfeller innkalles også rådmannen 
for å holde en orientering om temaet, som en del av forberedelsen til saken.  
 
Det er ikke alltid åpenbart hvilket kontrolltiltak som er mest hensiktsmessig å bruke om et tema 
kontrollutvalget ønsker å se nærmere på. Det vil i slike tilfeller være tilrådelig å gjennomføre en 
forundersøkelse før kontrollutvalget beslutter å sette i verk ett konkret kontrolltiltak. En slik 
forundersøkelse kan for eksempel bestå av innhenting av faktaopplysninger, gjennomgang av 
utvalgte dokumenter eller en kombinasjon av disse metodene. Forundersøkelser kan utarbeides av 
både sekretariat og revisjon. 
 
 

5.4 Rådgivning  
Sekretariatet skal være rådgiver for kontrollutvalget. Denne rollen utøves både som 
diskusjonspartner for leder når dagsorden fastlegges og ved å veilede utvalget i møter. Sekretariatet 
er den fremste til å veilede utvalget i saksbehandling og prosess, en spisskompetanse sekretariatene 
skal ha. Det er også viktig å gi råd og veilede i valg av kontrolltiltak som nevnt over.   
 
Ved behandling av taushetsbelagt informasjon der denne informasjonen drøftes i møtet er det viktig 
at en lukker møtet med referanse til aktuell lovhjemmel. Sekretariatet har en viktig rådgiverrolle i 
den forbindelse og skal, sammen med kontrollutvalgsleder, i forkant av møtet vurdere om det er 
saker på sakslisten hvor det er behov for å lukke møtet. Leder kan da forberedes og ta dette opp med 
utvalget. Det er utvalget selv som vedtar lukking av møtet. Sekretariatet har et ansvar for at 
kontrollutvalgets medlemmer blir gjort tilstrekkelig kjent med regelverket knyttet til taushetsplikt, 
slik at dette hensynet ivaretas både i møtet og når det refereres fra møtet i etterkant. Det kan for 
eksempel være behov for rådgivning om hva man har anledning til å referere fra et lukket møte. 
 
Ettersom kontrollutvalget har som hovedoppgave å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen, er det 
spesielt viktig at kontrollutvalget selv oppfattes som et uavhengig utvalg. Hvis et 
kontrollutvalgsmedlem kan tenkes å være inhabil ved behandlingen av en sak, skal dette meldes på 
forhånd, slik at sekretariatet får anledning til å forberede habilitetsvurderingen og eventuelt kalle inn 
vararepresentant.  
 
Sekretariatet har også en viktig rådgiverrolle for kontrollutvalget når det kommer til kontakt med 
media. Kontrollutvalgets saker kan ofte føre til oppslag og interesse i media. Det er viktig at utvalget 
er forberedt på at det kan komme forespørsler fra media og at det kan være ønskelig at utvalget 
uttaler seg. Kontrollutvalget bør ha en dialog om hvordan utvalget ønsker å kommunisere eksternt og 
hvordan utvalget skal forholde seg til forespørsler fra media. Dette kan også nedfelles i 
kontrollutvalgets reglement. Kontrollutvalget kan etablere felles retningslinjer for ekstern 
kommunikasjon, og her kan det være behov for veiledning fra sekretariatet til å etablere en form for 
mediestrategi. Dette er mest aktuelt i starten av en valgperiode og i de tilfeller det har vært 
utskiftning av medlemmer i kontrollutvalget. Sekretariatet skal behandle forespørsler om innsyn og 
legge til rette for dialog med kontrollutvalget ved behov. 
 
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan. I regelverket er det ikke satt krav til kompetanse og erfaring 
for medlemmene av utvalget. Behovet for opplæring vil være individuelt, og knyttet til politisk 
erfaring og faglige bakgrunn, men alle kontrollutvalg bør få tilbud om opplæring i starten av 
valgperioden. Det er sekretariatet som skal sørge for dette, en oppgave det er naturlig å samarbeide 
med revisjonen om. For å systematisere arbeidet med kompetanseheving i kontrollutvalget kan det 
være en fordel at sekretariatet setter av tid til å kartlegge opplæringsbehovet og utarbeide en plan 
for opplæring. Dette kan bidra til en bedre prioritering av opplærings- og kurstiltak. Det kan også 
være aktuelt å undersøke om sekretariatet kan gjennomføre kurs, seminar eller opplæring som er 
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relevant for kontrollutvalgsmedlemmene enten i egen regi eller i samarbeid med revisjonen eller 
andre aktører. 
 
Ved utskiftninger i kontrollutvalget etter kommunevalg utgjør sekretariatet en del av kontinuiteten i 
kontrollarbeidet. Sekretariatene har også typisk et regionalt nedslagsfelt med ansvar for flere 
kommuner, og besitter innsikt i hvordan kontrollarbeidet utføres i sammenlignbare kommuner.  
 
Rådgivningsfunksjonen er naturligvis ikke avgrenset til kontrollutvalgets administrasjon alene, det er 
også viktig at revisjonen bidrar med sin spisskompetanse, og gir revisjonsfaglige råd. 
 

5.5 Koordinere 
Sekretariatet har en sentral rolle når det gjelder planlegging og samordning av kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Dette handler dels om å koordinere all aktivitet rundt møtene i kontrollutvalget, i god 
dialog med utvalgsleder. Det er ofte flere aktører med på møtene om rådmann eller andre fra 
administrasjonen, ordfører, revisjonen eller andre. Sekretariatet bidrar til å koordinere tidskjema 
med saksliste og legger til rette for en god dialog med aktørene.  
 
Det er viktig å koordinere kontrollutvalgets eget kontrollarbeid med statlige etaters tilsynsarbeid for 
å unngå dobbeltarbeid, og for å unngå for stor belastning på de enkelte kommunale etatene eller 
enhetene. To undersøkelser rett etter hverandre på samme område vil kunne begrense nytteverdien 
av undersøkelsene. Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å 
samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Lovbestemmelsen innebærer samtidig 
en plikt for øvrige statlige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen. Samordningen skal bidra til 
at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Dobbelttilsyn 
og at tilsyn på én sektor gir utilsiktede konsekvenser på andre sektorer, skal unngås. Fylkesmannen 
har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking 
av samordning og koordinering av kommunal tilsynsvirksomhet.  
 
Med dette som utgangspunkt, kan kontrollutvalget ta initiativ til en dialog med fylkesmannen om 
koordinering av forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Sekretariatet kan blant annet sørge for å sende 
forvaltningsrevisjonsrapporter til fylkesmannen til orientering og delta i ulike samarbeidsfora 
(fylkesmannens tilsynsforum). Hvilken form dialogen mellom kontrollutvalget og fylkesmannen skal 
ha, må avtales lokalt.  
 

6) Overordnede anbefalinger  
Det er særlig tre områder hvor det har vært behov for å avklare arbeids- og rolledelingen mellom 
sekretariat og revisjon. Det gjelder saksfremlegg, overordnet analyse og planer for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Saksfremlegg er sekretariatets ansvar. NKRF mener at 
man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer i dette dokumentet og 

basert på kompetanse, kapasitet og habilitet når det gjelder overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Når det gjelder planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll mener NKRF at sekretariatet bør utføre dette. 
 
Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en 

forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i 

forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene. 
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Oppsummert sekretariatets oppgaver 
   

 

Administrere 

•Kalle inn 

•Skrive protokoll 

•Arkivansvar, herunder vurdere forholdet til offentleglova 

•Bestille møterom 

•Oppdatere nettsider 

•Økonomioppfølging 

•Følge opp kontrollutvalgets vedtak 

•Påse at kontrollutvalgets saker kommer til behandling i kommunestyret 

Saksbehandle 

•Skrive saksfremlegg som opplyser saken til alle saker som legges frem for kontrollutvalget  

•Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 

•Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen 

Utrede 

•Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

•Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

•Valg av revisjonsordning og valg av revisor 

•Valg av revisor og sekretariat ved kommunesammenslåing 

•  Andre undersøkelser som ikke er revisjon 

Gi råd 

•Kompetent diskusjonspartner for kontrollutvalget 

•Veilede kontrollutvalget 

•Opplæring av kontrollutvalget 

•Habilitet 

•Lukking av møter 

•Gi råd om mediahådtering 

Koordinere 

•Planlegging av kontroll og tilsynsarbeidet 

•I forhold til  revisjon og rådmann 

•Samordning av statlige tilsyn 
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Vedlegg 

Samarbeidet mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon  

 

1. Innledning 
Årsmøtet i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) vedtok 11. juni 2017 at styrking av den 

kommunale egenkontrollen skal være et strategisk satsingsområde. Som del av dette ble det 

også vedtatt at rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon må tydeliggjøres og avklares.  
Styret har fulgt opp dette, og nedsatte 9. oktober 2017 et utvalg som skal se på retningslinjer 

for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid 

kan bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen. Utvalgets sammensetning har vært: 

 

- Mona Moengen, leder (ROKUS) 

- Bjørg Hagen (Innlandet Revisjon IKS) 

- Lars Norman Mikkelsen (Kommunerevisjonen i Oslo) 

- Pål Ringnes (KUBIS) 

 

- Rune Tokle (NKRF) – sekretær for utvalget 

 

Dette dokumentet inneholder noen overordnede prinsipper, beskrive sentrale oppgaver og 

drøfte arbeidsdelingen. Utvalget peker på mulig praksis og understreker betydningen av god 

dialog mellom sekretariat og revisjon. 

 

2. Rammevilkår 
Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som 

ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og 

forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale 

variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har 

en større bevissthet rundt dette og har vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til 

kontrollutvalg og revisjon varierer, noe som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes 

størrelse og kompleksitet må også antas å påvirke dette.  

 

Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning 

og revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom 

revisjon og sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det 

kommunale selvstyret står sterkt i Norge, og at organiseringsformer som passer bra et sted 

ikke fungerer så bra et annet sted.  

 

Organisering og rolle 
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann. 

 

Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet.. En kontrollutvalgssekretær kan være 

ansatt i kommunen. Det mest vanlige er at sekretæren er ansatt i et interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Noen kommuner kjøper sekretariatstjenester etter å ha gjennomført en 

konkurranse. 
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Leder av kontrollutvalget, dets medlemmer, rådmannen eller revisor kan ikke utøve 

sekretariatsoppgaver. 

 

Sekretariatet for kontrollutvalget er direkte underordnet utvalget. Kontrollutvalget bestemmer 

hvilke oppgaver som utføres. Det kan foreligge selskapsavtale eller vedtekter som spesifiserer 

hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre. 

 

Ansvar og oppgaver 
Kontrollutvalgssekretariatet skal ifølge kontrollutvalgsforskriften § 20 andre ledd påse at 

sakene som legges frem for kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir 

iverksatt. Når sekretariatet forbereder saker som kommer fra revisjonen, må revisjonen selv 

stå for at det produktet som leveres, holder faglig kvalitet.  

 

 

3. Overordnede prinsipper og oppgaver 
I dette kapittelet gjennomgås og drøftes noen overordnede prinsipper og oppgaver som ligger 

til grunn for vurderingen av hvordan de konkrete oppgavene skal fordeles mellom sekretariat 

og revisjon. 

 

Bestiller-utfører-modellen 
Vi vil her kort omtale den bestiller-utfører-modellen som ligger til grunn for 

oppgavefordelingen mellom sekretariat og revisjon. 

 

I 2004 ble kommuneloven endret og det ble åpnet for at kommunene kunne velge å kjøpe 

revisjonstjenester i markedet. En forutsetning for å åpne opp for kjøp av revisjonstjenester i 

markedet var at kontrollutvalget måtte ha et uavhengig sekretariat. Ordningen med at revisor 

var kontrollutvalgets sekretær opphørte dermed. Arbeids- og oppgavefordelingen mellom 

sekretariat og revisjon er fastsatt i kontrollutvalgsforskriften § 20, som blant annet slår fast at 

sekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann, og at revisjonen ikke kan utføre 

sekretariatsoppgaver.  

 

Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i bestillerrollen. Utvalget 

bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av revisjonen, mens regnskapsrevisjon er et 

løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sin kontroll til kontrollutvalget, som 

igjen rapporterer til kommunestyret.   

 

Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestillerleddet, mens andre hører hjemme i 

utførerleddet. 

 

Prinsipper som kommer fram i lov og forskrift 
Enkelte av prinsippene som kommer fram i lov og forskrift drøftes nedenfor. Dette gjelder 

prinsippene om at  

 sekretariatet skal være uavhengig av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller 

fylkeskommunen, og at  

 den som utfører revisjon for den aktuelle kommune eller fylkeskommune ikke kan være 

sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder 

kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger, 
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konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt 

kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende 

saksgrunnlaget.  

 

Når det gjelder vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning, kan ikke revisjonen bistå kontrollutvalget. Det er en sekretariatsoppgave. 

Like viktig er revisjonens uavhengighet av kontrollutvalget og dermed sekretariatet. 

Revisjonens faglige vurderinger må være revisors egne, og ikke styrt av kontrollutvalget eller 

sekretariatet.  

 

Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre revisjonsoppgaver. I dette dokumentet 

defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne informasjonen 

mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette er ikke til 

hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold i 

kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type 

kartlegging ansees ikke som revisjon.  

 

Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er 

forsvarlig utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak 

være å sikre at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som 

nevnt ikke at sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, 

lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv 

bære ansvaret for gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er 

åpenbare mangler ved produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette, 

før saken legges fram for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å 

sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om 

resultatene av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen.  

 

Sekretariatsoppgaver i tillegg til å utarbeide saksfremlegg med forslag til vedtak, kan være  

 Utarbeidelse av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Utarbeidelse av forslag til uttalelse til årsregnskapet 

 Utføre kartleggingsundersøkelser 

 

Vi vil i det nedenstående gå gjennom disse. 

 

Saksfremlegg 
Saksfremlegg til kontrollutvalget kan blant annet omfatte: 

 Saksfremlegg for bestilling av revisjon 

 Saksfremlegg for behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter 

 Saksfremlegg for behandling av regnskapsrevisjon  

 Saksfremlegg etter eierskapskontroll og andre undersøkelser som ikke er definert som 

revisjon 

 

Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre 

bestillinger til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen.  
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Saksfremlegg for behandling av kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, utarbeides på 

grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning, revisors beretning og eventuelt andre 

kilder.  

 

Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som befinner seg i en «gråsone», og som 

det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller ikke. I slike tilfeller er det viktig med 

en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen av om undersøkelsen er å betrakte 

som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert. 

 

Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er 

forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra 

revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere.  

I saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin 

uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen. 

 
Overordnet analyse 
Kontrollutvalget er tillagt ansvaret for overordnet analyse, og sekretariatet må bistå 

kontrollutvalget i dette. Dersom spørsmålet om hvem som skal utføre overordnet analyse ikke 

er fastlagt av kommunestyret, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre 

den. Det viser seg i praksis at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike 

instanser.  

 

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som 

utnytter kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres 

lokalt, er det viktig med god dialog mellom revisor og sekretariat. Begge parter har behov for 

å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Når forslag til planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll legges 

fram til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de er forsvarlig 

utredet. Den enkelte kommune må for øvrig selv finne gode løsninger vedrørende sekretariatet 

og revisors roller i det operative arbeidet med å utarbeide forslagene, løsninger som samtidig 

ivaretar gjeldende krav til vurdering av habilitet.  

 

Både sekretariat og revisor har kompetanse av betydning for planene for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og vil kunne ha nytte av det vedlikeholdet og den 

oppbygging av kompetanse som planarbeidet medfører.  

 

Hvis kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til planene for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, må sekretariatet sikre tilstrekkelig dialog med 

revisor om innholdet i planene. Hvis det er revisor som utarbeider utkast til planene, er det på 

samme måte nødvendig med god dialog med sekretariatet som har ansvaret for at sakene blir 

forsvarlig forberedt. 

 

 

4. Overordnete anbefalinger 
NKRF mener at man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer 

i dette dokumentet og basert på kompetanse, kapasitet og habilitet.  
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Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en 

forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i 

forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene. 

 

 

 

31. januar 2018 

 

 

Mona Moengen 

leder for utvalget 
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Plan for samordning av tilsyn 
med andre tilsynsmyndigheter 
      

 

 

 

  

      
   
      
 

  
Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samordningsstaben 
Datert: 1. mars 2018 

 

    

2018 
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Innholdsfortegnelse 
 

1. Om planen ______________________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrunnen __________________________________________________________________________________________________________________ 1 

1.2 Planen som et styringsverktøy ____________________________________________________________________________________________________ 1 

1.3 Avgrensning av planen _________________________________________________________________________________________________________ 2 

1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: ____________________________________________________________________________________________ 3 

2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018 __________________________________________ 4 

2.1 Barnehageområdet (BHG.) ______________________________________________________________________________________________________ 4 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) ___________________________________________________________________________________________________ 4 

2.3 Helseområdet (HEL.) ___________________________________________________________________________________________________________ 4 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) ______________________________________________________________________________________________________ 4 

2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) _______________________________________________________________________________________________________ 5 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) _________________________________________________________________________________________________ 5 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) ______________________________________________________________________________________________________ 5 

3. Samordning av kommunerettet tilsyn _________________________________________ 6 

3.1 Akershus Fylkeskommune: ______________________________________________________________________________________________________ 6 
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1. Om planen  
   1.1 Bakgrunnen 
Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 
Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  
 
Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 
dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.  
 
Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av 
kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  
 
Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 
 
Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 
skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2018. Planen må primært 
ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 
året.  
 
For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 
eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  
 

   1.3 Avgrensning av planen 
Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 
Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 
Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 
kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  
 
Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 
Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Vegvesenet, Datatilsynet og Kartverket.  
Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 
Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 
 
Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 
Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 
Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 
 
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
 
 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 
 
NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
 
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/stor-enighet-om-risikoomradene/ 
 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2018. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 
fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 
▪ Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
▪ Godkjenning av barnehager 
▪ Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

▪ Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  
 

2.3 Helseområdet (HEL.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling 2017/ 2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 

▪ Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 
▪ Kommunens avløpshåndtering  
▪ Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn) 

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 
▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling 2017/2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
▪ Landsomfattende tilsyn med introduksjonsloven – individuell plan 
▪ Kvalifiseringsprogrammet 
▪ Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
▪ Økonomisk rådgivning 
▪ Kommunen som krisesentermyndighet 
▪ Tilsyn med familievernkontor 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 
▪ Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 

med om skolene driver med skolebasert vurdering 
▪ Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                  
 

Datatilsynet: ingen planer om tilsyn med verken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter i 2018. 

Mattilsynet: Tilsynsplanlegging ikke avsluttet pr 1. mars. 

Arbeidstilsynet- Oslo: Ikke kommunerettet tilsyn i 2018. 

Vegvesenet: Risikobasert tilsyn. Kommuner/ bydeler velges ikke på forhånd, men basert på tips fra blant annet Parkeringsklagenemnda 
og publikum. 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 
Tidspunkt 2018 FMOA Andre statlige 

tilsynsmyndigheter 
1.Halvår   

2.Halvår   
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3.2 Akershus kommuner: 
Kommune Tidspunkt 

2018 
FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår SOS: 
LOT m/ 
introduksjonsloven- 
individuell plan 
 

Kommunebesøk 

  Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 
Vannverk 

Forvaltningsrevisjon tilskudd til kommunen 

2.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

   

Aurskog-
Høland 

1.Halvår    NAV 

 

2.Halvår     

Bærum 

1.Halvår  

 

  Arbeidslivskriminalitet  

Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet 
2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår   Matrikkellovtilsyn Investeringsprosjekter 

2.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

   

Enebakk 

1.Halvår UTD: 
Elevenes 
psykososiale 
skolemiljø  

   

2.Halvår    Samhandlingsreformen 

 
Fet 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 
 

BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Byggesaksbehandling 

2.Halvår     

 
Frogn 
 

1.Halvår Kommunebesøk    

2.Halvår    Helse og omsorg 

Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 
Gjerdrum 
 

1.Halvår UTD: 
FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 
Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

  Digitalisering 

 

2.Halvår     

 
Hurdal 

1.Halvår    Etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser 

2.Halvår     

 
Lørenskog 

1.Halvår    Byggesaksbehandling 

Selvkost byggesak 

2.Halvår     

 
Nannestad 

1.Halvår    Mobbing 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 
Nes 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial-
undervisning 

  Psykisk helse og rus 

2.Halvår     

Nesodden  

1.Halvår Kommunebesøk 
 
SOF- Sosial: 
LOT m/ 
Introduksjonsloven 
– individuell plan 
 
UTD: 
Kommunen som 
barnehage-
myndighet 

   

2.Halvår    Integrering av flyktninger 
 
Rus og psykiatri 
 
Follo landbrukskontor 
 

 
Nittedal 

1.Halvår    Selvkostområdet – byggesak 

Investeringsprosjekter i Nittedal - sosial 
dumping 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket  Egenkontrollen 

 

Oppegård 

1.Halvår 
UTD: 
FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 
 

   

2.Halvår    Psykososialt læringsmiljø 
 
Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem 

 
Rælingen 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Legevakttjenesten 

 

2.Halvår     

 
Skedsmo 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Internkontroll, tjenesteperspektiv 

2.Halvår     

 
Ski 

1.Halvår UTD: 
FNT- forvaltnings-
kompetanse 

Elektronisk 
arkivdanning 

  

2. Halvår    Ressurskrevende brukere 

Integrering av flyktninger 

Empo AS 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Mattilsynet Kartverket Egenkontrollen 

 
Sørum 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Mobbing i skolen 

2.Halvår     

 
Ullensaker 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial- 
undervisning 

  Integrering av flyktninger 

Digitale Gardermoen IS 

2.Halvår     

 
Vestby 

1.Halvår     

2.Halvår    Follo landbrukskontor 
 
Integrering av flyktninger (?) 
 
Store investeringsprosjekter (?) 
 

 
Ås 

1.Halvår     

2.Halvår    Barn og unges psykiske helse 
 
Investeringer og gjeld 
 
Follo landbrukskontor 
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3.3   Oslo kommune 
Tidspunkt 2018 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

1.Halvår Helse: 
Identifisering og 
behandling av 
underernæring i 
sykehjem: Ryen 
helsehus 

 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester: 
Med utvalgte bydeler: 

- Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

- Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 
Sykehjemsetaten: 

- Kvalitetsutvikling i kommunale og ikke-kommunale sykehjem 
og helsehus 
Barne- og familieetaten: 

- Kvalitet i barneverninstitusjoner 
- Bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant unge 

(breddeundersøkelse med alle bydeler) 
 
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: 

- Utdanningsetaten: Svømmeopplæring i barneskolen 
- Eierskapskontroll i VIGO IKS 

 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting 
- Oppfølgingstilsyn- Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo 

AS 
 

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten: 
Saksbehandlingstiden i reguleringsplansaker 
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Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for helse, eldre og 
sosiale tjenester, Helseetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 
Sykehjemsetaten og utvalgte bydeler: 
Infrastrukturkapasitet for Gerica  
 
Byrådsavdeling for finans og Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap: 
Oppfølgingstilsyn: KOSTRA-rapportering – intern kontroll 
 
Byrådsavdeling for næring og eierskap:  

- Risiko og sårbarhetsanalyser i Brann- og redningsetaten og 
Oslo Havn KF  

- Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS  
- Byrådens og styrets overordnede styring av og tilsyn med 

arbeidet med å sikre god interkontroll i Boligbygg Oslo KF 
 
Byrådsavdeling for finans, Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling 
for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for 
oppvekst og kunnskap: 
Overordnet styring av informasjonssikkerhet 
 

2.Halvår   Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og 
utvalgte skoler: 

- Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter  
- Kvalitet og innhold i spesialundervisning i videregående 

skole (utvalgte VGS og evt. PPT) 
 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Helseetaten 
og bydelene:  

- Bydelenes kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter 
med hjemmesykepleie  
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- Er NAVs sosiale tjenester tilstrekkelig tilgjengelige? 
- Sykehjemsetaten: Helsehus – omstilling i pleie- og 

omsorgstjenestenes arbeid med rehabilitering  
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Bymiljøetaten: Forurenset grunn  
- Klimaetaten og andre virksomheter: Klimaetatens arbeid for 

å nå kommunens klimamål  
 

Byrådsavdeling for byutvikling, eventuelt andre berørte 
byrådsavdelinger og bydel Gamle Oslo:  
Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  
 
Overordnet byrådsavdeling og et utvalg virksomheter: 
Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser  

 
Byrådet, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, 
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Helseetaten, Ut-
danningsetaten og Velferdsetaten: 
Tilgangsstyring, endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer  

 
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Omsorgsbygg Oslo 
KF: Omsorgsbygg Oslo KF - investeringsprosjekter og internkontroll 
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår   

2.Halvår   

Bjerke 

1.Halvår   

2.Halvår   

Frogner 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  
 

2.Halvår   

 
Gamle Oslo 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  
 
 

2.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  
 
Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter 
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

 
Grorud 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

2.Halvår   

Grünerløkka 

1.Halvår   

2.Halvår   

 
Nordre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordstrand 

1.Halvår SOF.- Sosial: 
LOT m/ Introduksjonsloven- 
Individuell plan 
 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

Sagene 

1.Halvår   

2.Halvår   

 
St. 
Hanshaugen 

1.Halvår   

 

2.Halvår   

 

Stovner 

1.Halvår   

 

2.Halvår SOF.- Sosial: 
LOT 

 

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 
 

 
Ullern 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter  

2.Halvår   

Vestre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

Østensjø 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 
kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 
Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 
virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 
kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 
Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 
konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 
Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 
kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 
informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 
som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 
og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 
ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 
«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 
Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 
andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 
sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 
samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 
«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 
vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 
momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Kontaktperson: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Edith Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Kartverket Janne Johnsen Janne.Johnsen@kartverket.no 32 11 80 97 

Datatilsynet Hallstein Husand Hallstein.Husand@Datatilsynet.no 22 39 69 44 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Kjell Tore Wirum FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 8.3.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget. Revisjonens rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyre  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017  FIKS KU 25.1.18  

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 Møteplan 1.halvår 2018 

(Møtene starter kl. 18:00)  

 FIKS Vedtatte møter 1.halvår:  

25.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

8.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

24.4 – Kantinen, Oppegård rådhus 

31.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført  

5. Fellesmøter med Ski KU     

 18.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

7. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2017  Rådmann    

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS   

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai 2018 Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Okt. 2018 Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17– 30.04.18) Mai 2018 Deloitte   

 Pr. 31.10.18 (perioden 1.05.18 – 31.10.18) Nov. 2018 Deloitte   
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

10. Revisjonsstrategi      

 Revisjonsstrategi 2017 (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 07.12.17  

11. Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

13. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager  Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

14. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt læringsmiljø  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

 

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

 

15. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   KST 13.02.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmann KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmann KU 26.1.17, KU 7.12.17 (sendt tilbake)  

KU 8.3.18 

 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.05.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake) 

KU 8.3.18 

 

16. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

17. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

18. Andre kontrolloppgaver:     

 Avtale om revisjonstjenester (Deloitte AS) 

1.1.16 - 31.12.17 

    

 1.opsjon 1.1.18-31.12.18 27.04.17 FIKS KU 1.6.17 KST 19.6.17 

 Spørsmålet om 2.opsjon avklares innen juni 2018     
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