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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 19/18 Revisjonsplan 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00133-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Oppegård kommune revisjonsplan 2018, Uavhengighetserklæring Oppegård 
kommune 2018 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Deloitte AS sin revisjonsplan for 2018 for Oppegård kommune, datert 
september 2018.  

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

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

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

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

Revisjonsplanen  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden juni 2018 til mai 2019, 
jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 

Fokusområder 
Deloitte AS har listet opp følgende fokusområder: 

Særskilte fokusområder 

 Drift og investering

 Selvkost

 Lønn / pensjon

Normal fokusområder 

 Lønn / personal

 Vare-/tjenestekjøp (inkl. mva.-behandling)

 Skatteinntekter / Rammetilskudd
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 Side 2 av 2 

 Kundefordringer / øvrige fordringer 

 Egenkapital  

 Bank 

 Merverdiavgift 

 Offentlige anskaffelser 

 Låneforhold 

 Bruker-innbetalinger 

 Tilgang til servere, databaser og øvrige systemer ved lang tids fravær 

 
 
Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2017  
 
Hovedkonklusjoner:  
 Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i 

kommunens etterlevelse av budsjettvedtak.  
 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll 
 
 
Vurdering av uavhengighet 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, datert 3.september 2018. 
 
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Oppegård 
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 19.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2017

• Hovedkonklusjoner:

• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i kommunens etterlevelse 
av budsjettvedtak. 

• Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll.
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år

Vår oppgave

Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet til Oppegård kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift 
og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. 

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrift. 

• 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. 

Betryggende sikkerhet for 

at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig 

feilinformasjon
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Oppsummering av revisjonsplanen

Kartlegging
Fokuset for 2018 er å bli ytterligere kjent med kommunen ved å gå 
nærmere inn på sentrale rutiner, og oppdatere oss på endringer i 
internkontrollen som er av betydning for regnskapsavleggelsen. 

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter.

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 4 områder ved årets revisjon:
(1) – Drift/investering
(2) – Lønn / Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
• I tillegg til 4 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 

områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Oppegård kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2018. 

Vesentlighet

Fokusområder

Verdi

Uavhengighet
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)

Revisjonshandlinger

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske 
handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og 
bygge på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til 
forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 
substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om relevante 
kontroller er 

hensiktsmessig 
designet og 

implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer disse 

risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunens og 

dens omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller

Fokus på kontrollmiljø 
og internkontroll i 
forretningsprosessene
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Revisjonsprosessen

3. Regnskapsavleggelse1. Interim 2. Årsoppgjør

Forståelse av virksomheten og den 
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontroll-
dokumentasjon og rutiner, 
herunder endringer.

• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i

forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

September

Substanstesting 
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne 

bekreftelser

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Februar 15. april

Mål

Handlinger

Tidspunkt

Avgi revisjonsberetningResultater
Sikkerhet for at rutiner og

kontroller er effektive

Avdekke eventuelle svakheter og 
vesentlige feil

Kontrollere at regnskapet, notene 
og årsberetning er i samsvar med 
reviderte tall og lovkrav

Avlegge korrekt årsregnskap
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Risikovurdering

Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, rådmannens ledergruppe samt 
økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert flere risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren nedenfor. 

Sannsynlighet

Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Selvkost

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Lønn/Pensjoner)

Egenkapital

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger

Vare/tjeneste kjøp

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordringer

Offentlige anskaffelser

Bankinnskudd
Likvider

Lønn/personal

Omdømme
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Særskilte 
fokus –
områder

Beskrivelse av   risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Drift og 
Investering

 Risiko for feil klassifisering av prosjekter
med hensyn til om de er drift- eller
investeringsprosjekter

 Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til
korrekt behandling.

 Oppfølging av manglende dokumentasjon av lønnskostnader
belastet investeringsprosjekter.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på området.

 Våre stikkprøver avdekket ingen feil på grensedragning mellom 
drift og investering.

 Våre kontroller avdekket manglende dokumentasjon av 
lønnskostnader belastet investeringsprosjektene.

Selvkost  Risiko for at kommunen ikke har 100 % 
inndekning på selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp selvkostfondene 
slik at de subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

 Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.

 Innhenter kommunens selvkostkalkyler.

 Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på
renovasjonen, iht Forurensningsloven.

 Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av
selvkostfond som ikke benyttes i løpet av rimelig tid
(3-5 år).

 Kontroll av benyttet rentesats.

 Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar
med regnskapet.

 Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av
fordelingsnøkler.

 Etablert rutine for riktig utfakturering av gebyrer på VAR-området 
er gjennomgått. 

 Fordelingsnøkler ajourføres hvert år.

 Det er etablert egne selvkostområder der dette er et krav.

 Ikke avdekket avvik i forhold til veileder og lovbestemmelser.

Lønn / pensjon  Risiko for feil pensjonsberegninger som 
følge av feil innmelding av faste data.

 Risiko knytter seg til inputdata benyttet av 
aktuar, beregning og overførsel til regnskap

 Risiko for bruk av feil forutsetninger. 
Kommunen skal benytte forutsetninger 
fastsatt av departementet

 Gjennomgang av kommunens egne kontroller for å sikre 
korrekt rapportering til SPK og KLP i 2018.  

 Detaljert test av forutsetningene lagt til grunn i 
aktuarberegningen, gjennomføres i årsoppgjøret.

 Dataanalyse av elektronisk bearbeidet data for å kontrollere 
inndata i aktuarberegningen fra kommunens lønnssystem.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på lønnsområdet.

 Personalmeldingsmodulen der alle endringsmeldinger blir 
registrert er implementert.

 Flere personer har tilgang til direkteføringer i HRM Visma. 
Endringer kan gjøres direkte uten å gå via endringsmeldinger i 
personalmodulen. Siden det ikke er mulig å ta ut endringslogg 
over direkteføringer gjort på ansatte i HRM, har ledelsen ingen
mulighet til å kontrollere når dette forekommer og omfanget av 
slike føringer.

 Kontrollert aktuarberegninger mot regnskap og mot note. Ingen 
avvik.

 Forutsetningene er korrekt.
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Lønn / personal  Det er en risiko for at kommunens rutiner for 
kontroller av lønn ikke etterleves.

 Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

 Det er også risiko for periodisering og 
nøyaktighet.

 Innhente kommunens rutiner for registrering av alle
ansettelseskontrakter og behandling av ansatte som har sluttet eller
endret stilling. 

 Oppfølging av arbeid og kontroller knyttet til sykelønnsrefusjoner.

 Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn. 

 Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk av excel. Detaljkontroller
ved behov.

 Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger.

 Videre oppfølging av bruk av overtid.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på 
lønnsområdet.

 Personalmeldingsmodulen der alle 
endringsmeldinger blir registrert er implementert.

 Flere personer har tilgang til direkteføringer i HRM 
Visma. Endringer kan gjøres direkte uten å gå via 
endringsmeldinger i personalmodulen. Siden det 
ikke er mulig å ta ut endringslogg over 
direkteføringer gjort på ansatte i HRM, har ledelsen 
ingen mulighet til å kontrollere når dette 
forekommer og omfanget av slike føringer.

 Sykelønnsrefusjoner, etterslepet er bortimot hentet 
inn og det er gode rutiner som sikrer at registrerte 
sykemeldinger ender med utbetaling fra NAV. Det 
er fortsatt ingen kontroller som sikrer at alle 
sykemeldinger blir registrert i HRM, og for mye 
ansvar ligger på den aktuelle leder.

Vare/ -tjenestekjøp
(inkl. mva-
behandling)

 Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

 Risiko for gyldighet og tilhørighet av utgifter,
om fakturaer gjelder kommunen.

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet.

 Risiko for feil mva-behandling i henhold til
reglene for merverdiavgift.

 Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og identifisere 
nøkkelkontroller i rutine. 

 Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av 
attestasjoner ref innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og tester. 
Dette gjøres i forbindelse med stikkprøvekontroll av bilag mhp 
tilhørighet, periodisering og avgiftsbehandling.

 Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av momskompensasjonen.

 Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen.

 Kommunens rutiner er kontrollert med godt
resultat.

 Bilag er kontrollert løpende gjennom året i
forbindelse med vår attestasjon av
momskompensasjonsoppgaven.

 Bilag ikke omfattet av reglene om
momskompensasjon er kontrollert.

 Lite feil ved kontroll av bilag.

 Analytiske kontroller avdekket ingen avvik.

Skatteinntekter/

Rammetilskudd

 Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og postene er 
avstembare. 

 Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern dokumentasjon
(Børre Stolp).

 Kontroll mot “Børre Stolp” avdekket ikke vesentlige
avvik.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Kundefordringer/
øvrige fordringer

 Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
kundefordringer ikke etterleves.

 Risiko for feil verdsettelse av kundefordringer som følge av 
manglende oppfølging kundefordringer.

 Innhente kommunens rutiner for oppfølging
av kundefordringer.

 Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for 
å kontrollere at disse er reelle.

 Det ble ryddet opp i gamle kreditposter.

 I 2017 ble det avholdt månedlige møter med NAV for å følge 
opp utestående husleie restanser.

Egenkapital  Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond.

 Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

 Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er ihht gjeldende regler.

 Innhente og vurdere kommunens avstemming 
av kretsløp og noter.

 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært 
brukt i løpet av året. Bruken skal være gyldig 
mot vedtak. Kapitalkonto og disposisjonsfond 
avstemmes i note.

 Innhente kommunens dokumentasjon av 
disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i 
året, bruk av lån i året og bevegelser på konto 
for brukte lånemidler.

 Ikke avdekket vesentlige feil

Bank  Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti.  Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter. 

 Rutiner for bankkonti er gjennomgått.

 Årsoppgaver/ bankbrev ble kontrollert per 31.12, ikke
avdekket vesentlige avvik.

Mervediavgift  Risiko knyttet til anvendelse av regler både knyttet til ordinær 
merverdiavgift og momskompensasjon.

 Kontroll av bilag i forbindelse med attestasjon 
momskompensasjonsoppgaven.

 Kontroll av bilag ikke omfattet av reglene for 
momskompensasjon.

 Oppfølging av fellesanskaffelser med andre 
kommuner knyttet til dokumentasjon av mva
beløp.

 Avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til
foredelingsnøkler ved fellesansakffelser.

 Ikke avdekket vesentlige feil.

Offentlige 
anskaffelser

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
anskaffelsesregelverket.

 Vi kontrollerer kommunens rutiner og
gjennomfører en kartlegging av om denne er
tilstrekklig utformet og implementer.

 Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på området.

 Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av 
etterlevelse og tatt stikkprøver mot disse. Ingen avvik 
avdekket.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Låneforhold  Risiko for manglende regnskapsføring av alle låneforhold.

 Risiko for manglende etterlevelse av kommunens
finansreglement og om lån og avdrag er ihht vedtak og
lovbestemmelser. 

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner 
og analyse av årets endring i låneforholdene.   

 Detaljert gjennomgang av et utvalg 
låneopptak og påse om vedtak  foreligger og 
om lover og regler er fulgt.

 Våre kontroller avdekket ikke feil.

Bruker-

innbetalinger

 Risiko for at kommunen ikke beregner brukerbetalinger 
korrekt og at selvkostreglene ikke følges

 Revidere området med analytiske 
substanskontroller på enhetsnivå.

 For den delen av brukerbetalinger som 
kommer fra selvkost, tester vi 
nøkkelkontroller eller utfører substanstester 
dersom nøkkelkontroller ikke kan testes.

 Kommunens rutiner og kontroller er gjennomgått med godt 
resultat.

 Det er etablert kontroller på området.

Tilgang til
servere, 
databaser og
øvrige systemer
ved lang tids
fravær

 Risiko for uønskede hendelser knyttet til sensitiv informasjon 
eller andre feil på databaser og systemer.

 Oppfølging av at fokus på dette området 
inngår i arbeidet med Nordre Follo.

 Avdekket at det ikke er rutiner eller kontroll for sperring / 
begrensninger tilganger ved langtidsfravær.
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 20/18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 17/00157-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Alternativ 1 
Kommunestyret konkurranseutsetter regnskapsrevisjon fra utgang av utvidelsen av 
1. opsjon (30.6.2019) for ett år frem til avslutningen av regnskapsåret 2019, dvs. for
perioden 01.07.2019 til 30.06.2020.

Alternativ 2  
Kommunestyret konkurranseutsetter regnskapsrevisjon fra utgang av benyttelsen av 
2. opsjon (31.12.2019) for et halvt år frem til avslutning av regnskapsåret 2019, dvs.
for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020.

Felles 
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget v/FIKS gjennomføre en begrenset

tilbudskonkurranse. Det forutsettes at administrasjonen i Oppegård kommune
bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av tilbudskonkurransen.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å fastsette tildelingskriteriene ved
utlysningen.

3. Kommunestyret foretar endelig valg av regnskapsrevisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Forlengelse av avtale om revisjonstjenester - Innhenting av uttale, Svar - Forlengelse 
av avtale om revisjonstjenester - Innhenting av uttale, Konkurransegrunnlaget med 
vedlegg, Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Det ble i 2015 inngått avtale mellom Oppegård kommune og Deloitte AS om 
revisjonstjenester. 
Avtalen var på 2 år med mulighet for forlengelse 1 + 1 år. 
Avtalen begynte å løpe fra 1.1.2016 til 31.12.2017 (2 år). 
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Oppegård kommune er i prosess med å slå seg sammen med Ski kommune til 
Nordre Follo kommune. 
Oppegård kommune vil opphøre som egen enhet 31.12.2019. Imidlertid vil ikke 
årsavslutningen 2019 for Oppegård kommune foreligge før våren 2020. 
 
Nordre Follo kommune vil være ny enhet fra 1.1.2020.  
Fellesnemnda er i prosess med å velge revisjonsordning for Nordre Follo kommune. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Oppegård kommunestyre vedtok 19.06.2017 i sak 47/17 Sak fra Kontrollutvalget 
14/17 - Forlengelse av avtalen med Deloitte om revisjon følgende:  
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte As med ett år, 

fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2018.  
2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS. 

 
 
Kontrollutvalget v/FIKS sendte brev til Oppegård kommune, datert 3.august 2018, og 
ba om tolking av kommunestyrets vedtak samt innhenting av uttale om erfaring med 
oppdragsansvarlig revisor. 
Oppegård kommune svarte i brev, datert 14. august 2018. 
 
Brevene følger vedlagt. 
 
Tolkning av avtalen  
Som en følge av Oppegård kommunestyre sitt vedtak i 2017, har Oppegård 
kommune utløst opsjon med Deloitte AS fram til 30.06.2019. Dette blant annet fordi 
leverandøren skal revidere kommunens regnskap for 2018.  
 
Det er i henhold til kontrakten mulig å utløse opsjon for avtalen fram til og med 
31.12.2019. Avtalen er ikke entydig på hvor stor del av regnskapsrevisjonen for 2019 
dette vil omfatte. Dette var også et diskusjonstema ved kontraktsinngåelsen. Ved 
bruk av opsjonen bør det kunne stilles krav om at leverandøren avslutter revisjon av 
regnskapsåret 2019. Det vil si fram til kommunestyrets vedtak, senest 30.6.2020. 
Mulige problemstillinger vedrørende registrering av hovedrevisor for Nordre Follo i 
Brønnøysundregistrene dersom kommunens organisasjonsnummer skulle bli 
videreført bør avklares.  
 
I henhold til opprinnelig inngått avtale med Deloitte AS så gjenstår det nå kun 0,5 år 
av 4 års-perioden, dvs. perioden 1.7.2019 til 31.12.2019. 
Dette vil innebære at en ikke får avsluttet revisjon av regnskapsåret 2019 (som er 
siste regnskapsår for Oppegård kommune som egen kommune). 
 
Oppegård kommune avventer nå tilbakemelding fra kontrollutvalget før de kontakter 
Deloitte AS. 
 
Vurdering: 
Ved konkurranseutsetting av revisjonen i 2015 ble tidsperioden for oppdraget angitt 
som 1.1.2016 til 31.12.2017 med opsjon på 1+1. Ved konkurranseutsettingen ble det 
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ikke vurdert at revisjonsåret ikke er sammenfallende med 
regnskapsåret/kalenderåret. På bakgrunn av dette foreligger det derfor uavklarte 
problemstillinger vedrørende varigheten av oppdraget med revisjonen.  
 
I kommunestyrets vedtak i sak 47/17 ble 1. opsjon i realiteten forlenget med 1,5 år.  
Det innebærer at nåværende avtale har varighet frem til 30.06.2019. Det gjenstår 
derfor opsjon på 0,5 år som kan innløses frem til 31.12.2019. 
 
Oppegård kommune ønsker at opsjonen forlenges slik at nåværende revisjon kan 
sluttføre regnskapsåret 2019. Det innebærer at avtalen forlenges frem til 30.6.2020.  
 
Ved den opprinnelige konkurranseutsettingen burde det vært problematisert at 
revisjonsåret ikke er sammenfallende med regnskapsåret/kalenderåret. 
Tidsperspektivet og opsjonene i utlysningen burde vært strukturert på en annen 
måte. Oppegård kommune har derfor en utfordring på bakgrunn av følgefeil på 
grunnlag av opprinnelig anbudskonkurranse i 2015.  
 
Alternativer:  
Oppegård kommune har tre mulige løsninger på problemstillingen: 
 
1. Regnskapsrevisjon konkurranseutsettes fra utgang av utvidelsen av 1. opsjon 

(30.6.2019) for ett år frem til avslutningen av regnskapsåret 2019, dvs. for 
perioden 01.07.2019 til 30.06.2020. 

2. Regnskapsrevisjon konkurranseutsettes fra utgang av benyttelsen av 2. opsjon 
(31.12.2019) for et halvt år frem til avslutning av regnskapsåret 2019, dvs. for 
perioden 01.01.2020 til 30.06.2020. 

3. 2. opsjon utvides til 30.6.2020. 
 
 
Alternativ 1 innebærer at 1. opsjon er utvidet med et halvt år (i realiteten opsjon på 
1,5 år) i strid med konkurransegrunnlaget i anbudskonkurransen i 2015. Det 
innebærer likevel at det etter stor sannsynlighet foreligger brudd på reglene om 
offentlige anskaffelser ettersom en utvidelse av 1. opsjon eller en opsjon på 1,5 år 
ikke forelå i konkurransegrunnlaget. 
 
Alternativ 2 innebærer at regnskapsrevisjonen av regnskapsåret 2019 deles i to og at 
man kan risikere at to forskjellige revisjonsselskap må foreta regnskapsrevisjonen 
med de ekstra ressursene og kostnadene det innebærer. 
 
Alternativ 3: Sekretariatet er av den oppfatning at en utvidelse av 2. opsjon frem til 
30.6.2020 ikke kan anbefales. En slik utvidelse innebærer at kontrakten forlenges 
vesentlig i tid. Det vil være i strid med reglene om offentlige anskaffelser. 
 
 
Økonomiske og juridiske konsekvenser: 
Alternativ 1 innebærer at kommunen kan risikere en klage til KOFA med påfølgende 
brudd på regelverk og gebyrsanksjon. Erstatningsansvar overfor øvrige tilbydere kan 
i tillegg bli relevant.  
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Alternativ 2 innebærer ekstra kostnader ettersom det foreligger sannsynlighet for at 
2.halvår av regnskapsåret 2019 kan bli revidert av to revisjonsselskap.  
 
Alternativ 3: En utvidelse av 2. opsjon med 0,5 år innebærer at kommunen kan 
risikere en klage til KOFA med påfølgende brudd på regelverket og gebyrsanksjon. 
Erstatningsansvar overfor øvrige tilbydere kan i tillegg bli relevant.  
 
 
Konkurranseutsetting 
Tilbudskonkurranse  
Forskrift 12.august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelselsforskriften, 
FOA) opererer med ulike terskelverdier (se vedlegg). 
Terskelverdiene avgjør hvordan konkurransen skal utlyses. 
I dette tilfellet vil konkurransegrunnlaget være begrenset i tid og omfang og ligge 
under EØS-terskelverdien for utlysning i Doffin. En kan da legge til grunn mulighet for 
en begrenset tilbudskonkurranse som følger av forskriftens del II. 
 
Avgrensning 
Den del av opprinnelig avtale om kjøp av revisjonstjenester vedrørende 
forvaltningsrevisjon er ikke omfattet, da forvaltningsrevisjon i hovedsak følger 
kalenderåret. Den del av avtalen som gjelder kjøp av forvaltningsrevisjon utløper 
uansett 31.12.19. 
  
Transaksjonskostnader  
En konkurranseutsetting av revisjonstjenestene vil uansett medføre 
transaksjonskostnader (utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting og 
vurdering av tilbud, inngåelse av kontrakt samt kontroll med etterlevelse av kontrakt) 
for kontrollutvalget, FIKS og Oppegård kommune. 
 
Forbehold 
Det tas forbehold om mulige endringer i forslag til innstilling, da sekretariatet har 
sendt en forespørsel til Oppegård kommune vedrørende dokumentasjon i forhold til 
bruk av opsjoner. 
 
Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
Ås, 20.09.2018 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@oppegard.kommune.no 
Postboks 510 Postboks 510 66 81 90 90 944 384 081 www.oppegard.kommune.no 
1411 Kolbotn Kolbotnveien 30    

 

 
 

 

 
FIKS - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 195 
 
1431 ÅS 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato: 
Saksbeh.: GK  033 14.08.2018 
Saksnr.: 15/451-13    

 

 Tolkning av avtale og erfaring med Deloitte AS 
 
Det vises til brev fra Kontrollutvalget av 3.8.2018.  
 
Tolkning av avtalen 
Som en følge av kontrollutvalgets vedtak i 2017, har Oppegård kommune utløst opsjon med 
Deloitte AS fram til 30.06.2019.  Dette blant annet fordi leverandøren skal revidere kommunens 
regnskap for 2018.   
 
Det er i henhold til kontrakten mulig å utløse opsjon for avtalen fram til og med 31.12.2019. 
Avtalen er ikke entydig på hvor stor del av regnskapsrevisjonen for 2019 dette vil omfatte. Dette 
var også et diskusjonstema ved kontraktsinngåelsen.  Ved bruk av opsjonen bør det kunne stilles 
krav om at leverandøren avslutter regnskapsrevisjonsåret 2019. Det vil si fram til kommunestyrets 
vedtak, senest 30.6.2020. Mulige problemstillinger vedrørende registrering av hovedrevisor for 
Nordre Follo i Brønnøysundregistrene dersom kommunens organisasjonsnummer skulle bli 
videreført bør avklares. 
  
Oppegård kommune avventer tilbakemelding fra Kontrollutvalget før vi kontakter Deloitte AS.  
 
Erfaringer med leverandøren 
Vi er spesielt godt fornøyd med hvordan regnskapsrevisjonen gjennomføres. Det er positivt at 
kommunen tidlig får en plan fra revisor for hva de ønsker å ha fokus på, samt at det tidlig fastsettes 
tidspunkt for når årsoppgjørsrevisjonen skal starte. Vi opplever at det også er effektiv for alle 
parter at revisjonen starter umiddelbart etter avleggelse av regnskapet.  
 
Når det gjelder bruk av revisor som rådgiver i faglige spørsmål, er vi også godt fornøyd med 
Deloitte AS. Vi har heller ingen negative tilbakemeldinger i forhold til revisors arbeid med 
forvaltningsrevisjon.  
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Oppsummert er Oppegård kommune godt fornøyd med Deloitte AS. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Lysebo 
kommunalsjef 

  

 
 

Grete Hauan Keiserud 
seksjonsleder 

  Regnskap 
 

    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Nye terskelverdier i norske kroner 

 

Anskaffelsesforskriften Gjeldende nasjonal 

terskelverdi 

Ny nasjonal terskelverdi  

 

Nasjonal terskelverdi  

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner 

Anskaffelsesforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

 

Statlige myndigheters vare- 

og tjenestekontrakter og 

plan- og designkonkurranser 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner 

 

Andre oppdragsgivers1 vare- 

og tjenestekontrakter 

 

 

1,75 millioner kroner 

 

2 millioner kroner 

 

Alle oppdragsgivers bygge- 

og anleggskontrakter 

  

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester 

  

 

6,3 millioner kroner  

 

6,95 millioner kroner 

 

Subsidierte bygge- og 

anleggskontrakter og 

tilknyttede tjenestekontrakter  

 

 

6,3 millioner kroner 

 

1,75 millioner kroner  

 

 

6,95 millioner kroner 

 

2 millioner kroner  

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester som faller under 

del I av regelverket  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider som faller 

under del II av regelverket 

 

 

650 000 kroner  

 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000 kroner 

 

 

 

9,25 millioner kroner  

 

 

Oppdragsgivere som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Inkludert kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer 
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- vare- og tjenestekontrakter 

 

- bygge- og anleggsk. 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

84,5 millioner kroner 

 

9,25 millioner kroner 

 

92,5 millioner kroner 

 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden for 

henholdsvis statlige 

myndigheter og andre 

 

 

1,1 millioner kroner og  

 

1,75 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner og 

 

2 millioner kroner 

 

 

Forsyningsforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

 

Alle oppdragsgivers vare- og 

tjenestekontrakter og plan- 

og designkonkurranser  

 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 

 

Alle oppdragsgivers bygge- 

og anleggskontrakter  

 

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester  

 

8,4 millioner kroner  

 

9,25 millioner kroner  

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider  

 

 

650 000  

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000  

 

 

9,25 millioner kroner  

 

Oppdragsgiv. som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

 

- vare- og tjenestekontrakter  

 

- bygge- og anleggsk. 

 

 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

84,5 millioner kroner 

 

 

 

 

9,25 millioner kroner  

 

92,5 millioner kroner 

 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 
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Konsesjonskontraktforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi  

Ny EØS-terskelverdi 

 

Alle konsesjonskontrakter  

 

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

 

 

 

Forskrift om forsvars- og 

sikkerhetsanskaffelser 

Gjeldende EØS-

terskelverdi  

Ny EØS-terskelverdi 

 

Vare- og tjenestekontrakter 

 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 

 

Bygge- og anlegg  

 

 

44 millioner kroner  

 

51 millioner kroner 

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider  

 

 

650 000 kroner  

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000 kroner  

 

 

9,25 millioner kroner  

 

 

 

 

Forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår  

Gjeldende terskelverdi  Ny terskelverdi 

 

Tildeling av 

tjenestekontrakter og bygge- 

og anleggskontrakter for 

statlige myndigheter 

 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

 

1,3 millioner kroner  

 

 

Tildeling av 

tjenestekontrakter og bygge- 

og anleggskontrakter for 

andre myndigheter 

 

 

1,75 millioner kroner    

 

 

2 millioner kroner 
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Forskrift om plikt til å stille 

krav om bruk av lærlinger 

i offentlige kontrakter 

Gjeldende terskelverdi  Ny terskelverdi 

 

Statlige myndigheters plikt til  

kreve bruk av lærlinger 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner  

 

 

Andre myndigheters plikt til 

å kreve bruk av lærlinger 

 

 

 

1,75 millioner kroner    

 

 

2 millioner kroner 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 21/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00129-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Oppegård kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr
1 529 000.-:

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 162 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 328 000 

Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS) 

- Regnskapsrevisjon (RR) 489 000 

- Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000 

SUM 1 529 000 

2. Forslaget følger Oppegård formannskap sin innstilling vedrørende Oppegård
kommunes budsjett for 2019.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Godtgjøring folkevalgte 2018, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 

§ 18.Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 
eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 
 

VURDERING 
 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn ni møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo. Kontrollutvalget bør vurdere om minst ett av møtene skal 
være et fellesmøte med kontrollutvalget i Ski vedrørende sammenslåingsprosessen 
mellom Oppegård og Ski kommuner til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. 
 
Formannskapskontoret opplyste i 2016 at faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
ikke gir grunnlag for møtegodtgjørelse. 
 
Satser for godtgjøring 2019 
I henhold til kommunens politiske reglement for 2015 – 2019 skal ordføreren 
godtgjøres med 80% av statsrådsgodtgjøring. 

Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse fra 1. mai 2018 er kr 1 365 016,-. 
Ordførers godtgjøring blir etter dette kr 1 092 012,8 for 2019.  
 
Kontrollutvalgets leder skal godtgjøres fast med 4,04% av ordførers godtgjørelse 
som gir kr 44 117,-. Utvalgsmedlemmene gis en møtegodtgjørelse, inkl. påslag for 
skyss på 0,135%, kr 1 474,22 pr møte.  
 

Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder  44 117 44 117 

Utvalgets medlemmer (4) 1 474,22  47 175 

SUM Godtgjørelse   91 292 

 
 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. 
Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr. 10 000,-.  
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget kan benytte seg av 
NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap.  
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Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget og 
det foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på minst én 
konferanse hver. 
 
Kommunen betaler for et abonnement på fagtidsskriftet «Kommunerevisoren» til 
utvalgets medlemmer. Prisen er kr 500,- per abonnement per år. I utvalgsmøtet 1. 
juni 2017 ble det uttrykt ønske om at varamedlemmene også får dette bladet.  
Ordningen med at 1. vara skal motta «Kommunerevisoren» foreslås videreført. 
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 

Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 91 500 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 12 900 

Abonnement Kommunerevisoren (7) 3 500 

Bevertning (ved møter o.l.) 4 000 

Medlemskontingent FKT 10 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen 161 900 

 
 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Oppegård kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene 
deltar i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 
% av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter 
folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i 
driftsutgifter.  
Oppegård kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 328 000,-. Dette utgjør en 
endring på 4,45 % i forhold til 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Oppegård kommune har avtale om kjøp av revisjonstjenester med Deloitte AS. 
Avtalen gjelder for perioden 1.januar 2016 til og med 31.desember 2017, med opsjon 
for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
Oppegård kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjoner pr. år.  
 
Pris og betalingsbestemmelsene fremgår av kontrakten mellom kommunen og 
Deloitte. Deloitte forpliktet seg til en fastpris i to år for regnskapsrevisjon og 
attestasjoner, men justert for prisstatistikken pr 4. kvartal 2015. For 
forvaltningsrevisjon har Deloitte forpliktet seg til en fast timepris i to år.  
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Oppegård kommunestyre vedtok 19.06.2017 i sak 47/17 Sak fra Kontrollutvalget 
14/17 - Forlengelse av avtalen med Deloitte om revisjon følgende:  
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte As med ett år, 

fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2018.  
2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS.  

 
 
Oppegård kommune utløst 1.opsjon med Deloitte AS fram til 30.06.2019. Dette blant 
annet fordi leverandøren skal revidere kommunens regnskap for 2018. 
 
Det skal skje en årlig prisjustering i hht. SSBs prisindeks for 
næringslivstjenester/regnskap og revisjon. Pris for regnskapsrevisjonen for 2019 blir 
etter dette ca. kr 391 000,- eks. mva. eller ca. kr 488 750,- inkl. mva. (Det gjøres 
oppmerksom på at kommunen får refundert mva. utgiftene.) 
 
Det foreslås at det settes av i gjennomsnitt 200 timer pr forvaltningsrevisjonsprosjekt 
med en gjennomsnittlig timepris på kr 1 100,- eks. mva. På denne bakgrunn 
budsjetteres det med kr 440 000,- eks. mva. eller kr 550 000,- inkl. mva. til 
forvaltningsrevisjon i 2019. (Det gjøres oppmerksom på at kommunen får refundert 
mva. utgiftene.) 
 
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med Deloitte 
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene. 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019: 
 
(hele tall inkl. mva. for 2019) 
Beskrivelse Budsjett 

2019 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2017 

Kontrollutvalgets drift 162 000 168 000 152 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 328 000 314 000 307 000 

Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)    

- Regnskapsrevisjon (RR) 489 000 380 0001 350 0001 

- Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000 648 000 600 000 

SUM 1 529 000 1 510 000 1 409 000 
1 Budsjett for Kjøp av regnskapsrevisjon for 2017 og 2018 er eksklusiv mva. 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
Ås, 19.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, 
ÅS 

 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

Saksutskrift 
 

FIKS Budsjett 2019 
 
Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 14.06.2018 10/18 

 
Styret i FIKSs behandling 14.06.2018: 
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20.august 2018 
 
 
Kjell Tore Wirum 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 2 av 3 

 

Kontrollsjef/daglig leder  
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå. 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet. 
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst. 
 
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser. 
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.  
Styrets leder får dobbelt godtgjøring. 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst. 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 3 av 3 

 

 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres. 
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til 
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse. 
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner. 
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli 
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen. 
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Refusjoner 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er 
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8% 
sammenlignet med 2018. 
 
Økonomiplan 2019 - 2022 
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en 
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner 
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020). 
 
Avsluttende kommentar 
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for 
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær 
sekretærbistand. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 22/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00024-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Delegering av myndighet til fellesnemnda - Sekretariatsordning for kontrollutvalg for 
Nordre Follo kommune, Saksprotokoll K sak 58-18 Søknad om fritak fra politiske verv 
- Odd Harald Røst, Protokoll Oppegård KU 310518, FIKS Årsberetning 2017, Styret
FIKS Behandlede saker 2017, FIKS Årsregnskap 2017, Refusjon fra andre
kommuner 2017, Faglig forum 2018, Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene
- høsten 2018, Tertialrapport januar-april 2018- Saksframlegg, Tertialrapport januar -
april 2018, Oppfølging av politiske vedtak, Status Forvaltningsrevisjon 2015-2018,
Aktivitetsplan 230818

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/18 Saksprotokoll - Delegering av myndighet til fellesnemnda - 
sekretariatsordning for kontrollutvalg for Nordre Follo kommune, K sak 
50/18 (vedlagt) 

RS 06/18 Saksprotokoll - Søknad om fritak fra politiske verv, Odd Harald Røst, K 
sak 58/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 23/18 Protokoll Oppegård KU 31.5.18 (vedlagt) 
OS 24/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 26/18 Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene – Høsten 2018 (vedlagt) 
OS 27/18 Tertialrapport januar – april 2018 (vedlagt) 
OS 28/18 Status forvaltningsrevisjon 2015 – 2018 (vedlagt) 
OS 29/18 Aktivitetsplan pr 23.8.18 (vedlagt) 

Ås, 20.09.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 18.06.2018 
Sak: 50/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/4904-3 
Tittel: Saksprotokoll - Delegering av myndighet til fellesnemnda - sekretariatsordning 

for kontrollutvalg for Nordre Follo kommune  
 

Kommunestyrets vedtak 18.06.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
Fellesnemnda gis myndighet til å fatte vedtak om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune etter innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård kommune og Ski kommune.  
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 17.09.2018 
Sak: 58/18  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 18/5600-2 
Tittel: Saksprotokoll - Søknad om fritak fra politiske verv, Odd Harald Røst  
 

Kommunestyrets vedtak 17.09.2018 

Repr. Bellingmo (Ap) fremmet følgende forslag: 

2. Som nytt medlem til kontrollutvalget velges Stein Martinsen Wik (Ap) 

3. Som ny leder velges Stein Martinsen Wik 

4. Stein Martinsen Wik fritas fra sitt verv i Levekårsutvalget 

5. Som ny representant til Levekårsutvalget for Wik, velges Oddbjørn Nesje (Ap) 

 

Innstillingen med Bellingmos forslag enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Odd Harald Røst innvilges fritak fra alle sine politiske verv fra vedtaksdato og ut resten av 

kommunestyreperioden. 
2. Som nytt medlem til kontrollutvalget ble Stein Martinsen Wik valgt 
3. Som ny leder ble Stein Martinsen Wik valgt 
4. Stein Martinsen Wik fritas fra sitt verv i Levekårsutvalget 
5. Som ny representant til Levekårsutvalget for Wik, ble Oddbjørn Nesje (Ap) valgt 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 31.05.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Odd Harald Røst (Ap) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit Forsberg 
(SV), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (Uavhengig) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Manager (under sak 15/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.05.2018 
 
 
 

Odd Harald Røst/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/18 17/00337-4 Oppsummering revisjon 2017 3 

16/18 18/00049-6 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 4 

17/18 17/00306-3 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 6 

18/18 18/00024-5 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Oppegård KU-15/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 
orientering.   
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leif Aarebrot fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at 
arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som er 
nevnt under pkt. 2.3. Overtid» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemming vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Leif Aarebrot ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 

orientering.   
2. Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at 

arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som 
er nevnt under pkt. 2.3. Overtid 
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Oppegård KU-16/18 
Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for utredningen og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, jfr. utredningens punkt 15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

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

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

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

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

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

 
Protokolltilførsel fra Marit Forsberg 
Er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men ser det som hensiktsmessig i denne 
saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling, jfr. utredningens punkt 
15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

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

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

årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
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4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 
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Oppegård KU-17/18 
Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
23.8 
27.9 
1.11 
 
Møtene avholdes på torsdager med møtestart kl. 18:00. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder viste til saken. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Kontrollutvalget møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
23.8 
27.9 
1.11 
 
Møtene avholdes på torsdager med møtestart kl. 18:00. 
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Oppegård KU-18/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 22/18 FKT Fagkonferanse 29.-30.mai 2018 
  Leder delte ut notat fra fagkonferansen og orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
Møtet hevet kl. 19:30 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20, tredje ledd:  

 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som 

utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 

deltakende kommuner.  

 

Vedtektenes Kap. 3 gir formålet:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 

2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 
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Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

I 2017 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker. Møtene ble som hovedregel holdt 

i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert styremøte og 

avslutning for kontrollsjef Jan T. Løkken som gikk av med pensjon.   

Pga. forfall har følgende varamedlemmer møtt i ett eller flere møter i 2017: Lars Johan 

Rustad, Jørn Bertelsen og Roar Thun. 

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 

3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 

 Kjell Tore Wirum, nyansatt kontrollsjef/daglig leder (fra og med 1.november 2017) 

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling  

 

Lilleheier sa opp sin stilling 7.desember og vil fratre 7.mars 2018. Stillingen som rådgiver 60 

% ble utlyst før jul med søknadsfrist 12.januar 2018. En ser for seg tilsetting i stillingen 

vinter/vår 2018. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.17-31.10.17 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I forbindelse med 

tiltredelse av ny kontrollsjef/daglig leder var sekretariatet i perioden 1.11.17-31.12.17 

bemannet med 2 menn og en kvinne.  

3.3 Arbeidsfordeling  
Etter det første møtet i henholdsvis Ski og Ås byttet de to ansatte sekretæransvaret for de to 

utvalgene. Etter dette hadde Jan T. Løkken ansvaret for fire av kontrollutvalgene: 

Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde 

ansvaret for arbeidet med selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: 

Enebakk, Frogn og Ås. Hun hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og 

spisskompetanse på saksbehandlingssystemet Public 3600.   
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3.4 Kurs og opplæring 
Begge ansatte deltok på NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen i februar.  

Lene H. Lilleheier deltok på FKT årsmøte og fagkonferanse 2017 i Tromsø i juni.  Lilleheier 

deltok på FKT Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo i mars og på ett NKRF kurs om spesiell 

forvaltningsrett i desember.   

 

Lilleheier deltok på Oslofjord-samlingen for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2017.  Løkken, Lilleheier og nyansatt 

kontrollsjef Kjell Tore Wirum deltok på Oslofjord-samlingen høsten 2017. 

 

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og 

kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir 

formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og 

protokoller fra utvalgene på kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine 

hjemmesider, er en viktig del av informasjonsarbeidet.    

 

FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 

3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2017 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som, med ett unntak, legger 

dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Oppegård 

kommune har isteden en link til FIKS på sine nettsider.   Når varamedlemmer innkalles til 

møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».  Ordningene fungerer godt. I 2017 fullførte FIKS klargjøring og 

bortsetting på fjernarkiv av papirutgaver av innkallinger, protokoller og annet arkivverdig 

materiale til og med 2013.   

 

3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
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Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien.  FIKS fikk 

høsten 2017 varsel om at det kan bli nødvendig for kommunen å tilby andre lokaler i løpet 

av 2018.  

 

3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2017 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

har medlemskap i Follo distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby byttet fra 1. mai fra KPMG AS til Deloitte AS som regnskapsrevisor.  Både Vestby og 

Frogn setter forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

revisor, og avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Ved 

konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 

3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

3.5.6 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) vurderes som solid og fremdeles 

godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 

 

Resultatet av kommunesammenslåingsprosessen mellom Oppegård kommune og Ski 

kommune til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020, vil kunne gi utfordringer for 

sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de 

neste årene. 

 

4 Virksomhet i 2017   

4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 

2017. Utvalgene har behandlet til sammen 256 saker.  
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2017 2016 2015 

Utvalg Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

Enebakk 6 34 6 48 7 57 

Frogn 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 29 7 43 7 40 

Ski 8 49 7 59 7 46 

Vestby 7 31 6 42 8 38 

Ås 7 34 7 48 8 43 

       SUM 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt ett fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2017 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  2017 2016 

Sak Beskrivelse Antall Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat  

7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (KF) Revisjonsberetning  
m/-evt. revisjonsnotat 

- - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn) Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat 

1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016   7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017  7 - 

Revisjonens rapport pr 31.12.15   2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16   6 

Revisjonens rapport pr 31.10.16  2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17  6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17  4  

Prosjektplan – Overordnet analyse  - 7 

Overordnet analyse 2017-2020  - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   12 13 

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - 3 

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - 

Utredninger/undersøkelser  - 2 

Kundebrev  - - 

Nummerert brev  3 3 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

  4 

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

1 2 

Valg av forvaltningsrevisor  2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 1 - 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  6 - 

SUM  76 89 
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4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Årets faglige forum fant sted 26. oktober i kommunestyresalen i Ås. Møtet samlet 29 

medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i år 

var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet ved Gjertrud Strand 

Sanderød fra KS. Odd Harald Røst orienterte om kommunesammenslåingen mellom Ski og 

Oppegård. Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  

 

4.4 Fusjon med andre sekretariat  
Med bakgrunn i ønsket om å lage et mer robust selskap kom styrene i Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og FIKS fram til enighet om å fusjonere de to 

selskapene. 

ROKUS informerte den 14. februar om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk 

imot fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  

 

Etter dette vedtok styret i FIKS den 2. mars å rette en forespørsel til Østfold 

kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om å innlede drøftinger for å avklare om en 

sammenslåing kunne være hensiktsmessig.  Styret understreket at av hensyn til at FIKS sin 

daglige leder går av med pensjon fra førstkommende årsskifte, ville det være en fordel med 

en rask avklaring i begge selskap. FIKS opplevde at ØKUS var positive til en fusjon, men 

selskapet hadde et lengre tidsperspektiv på en eventuell fusjon og ønsket også å trekke et 

annet selskap inn i diskusjonen.  Styret i FIKS konkluderte i møtet 20. april med at FIKS 

videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef i FIKS utlyses.    

 

4.5 Ny kontrollsjef/daglig leder 
Jan Løkken sa opp sin stilling som kontrollsjef/daglig leder for å bli pensjonist fra 1.1 2018.   

Styret besluttet 20. april utlysning av stillingen med ønsket tiltredelse fra 1. november.  

Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble valgt til å intervjue søkere og innstille 

overfor styret om tilsetting. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås, Eli Stokkebø, ble 

invitert og tiltrådte utvalget. Sekretariatets ansatte tiltrådte utvalget uten stemmerett.  

Styret vedtok tilsetting av ny kontrollsjef 15. juni.  

 

Kjell Tore Wirum begynte i FIKS 1. november og overtar det formelle ansvaret som 

kontrollsjef/daglig leder fra 1. januar 2018.  

5 Økonomi 

5.1 Sekretariatets drift i 2017 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at  
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Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen 1 823 000 kroner i 2017 (1 813 000 i 

2016). Lønn- og sosiale utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 15. juni budsjettet for 2018. Budsjettet ble senere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsberetning. 

6 Sammendrag 
Selv med endringer i bemanningen i sekretariatet, må 2017 kunne anses for å ha vært et 

normalt driftsår for sekretariatet. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2017 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåingen Nordre Follo også vil kunne få 

konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til 

kommunesammenslåingen skal trå i kraft. 

  

Ås, 14.juni 2018 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Odd Harald Røst/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

2.3.17    

 1/17 Årsberetning for 2016 A 

 2/17 Regnskapsrapport per 31.12.2016 A 

 3/17 Status for fusjonsprosessen med ROKUS A 

 4/17 Regnskapsrapport per 15.februar 2017 A 

 5/17 Rapport fra sekretariatet A 

 6/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 7/17 Tema for faglig forum 2017 A 

 8/17 Orienteringssaker A 

20.4.17    

 9/17 Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS A 

 10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef A 

15.6.17    

 11/17 Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder A 

 12/17 Regnskapet for FIKS 2016 A 

 13/17 Regnskapsrapport per juni 2017 A 

 14/17 Rapport fra sekretariatet A 

 15/17 Budsjett 2018 A 

 16/17 Fastsetting av tema for faglig forum 2017 A 

 17/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 18/17 Orienteringssaker A 

14.9.17    

 19/17 Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS A 

 20/17 Rapport fra sekretariatet A 

 21/17 Regnskapsrapport per september 2017 A 

 22/17 Budsjettendringer 2017 A 

 23/17 Lønnsoppgjøret i FIKS A 

 24/17 Faglig forum 26.oktober  A 

 25/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 26/17 Orienteringssaker  A 

14.12.17    

 27/17 Regnskapsrapport per desember 2017 A 

 28/17 Rapport fra sekretariatet O 

 29/17 Evaluering av faglig forum 2017 A 

 30/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 31/17 Møteplan 2018 A 

 32/17 Orienteringssaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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FIKS ÅRSREGNSKAP 2017 31.12.17/
19.2.18

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett  
101000 Lønn faste stillinger 979 405,93 1 014 000,00 96,59 34 594,07 136 000,00 878 000,00

101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 130 450,25 122 000,00 106,93 -8 450,25 17 000,00 105 000,00

108020 Godtgjørelse folkevalgte 49 634,00 40 000,00 124,09 -9 634,00 0,00 40 000,00

109000 Pensjon fellesordning 195 855,60 204 000,00 96,01 8 144,40 27 000,00 177 000,00

109900 Arbeidsgiveravgift 192 445,28 195 000,00 98,69 2 554,72 26 000,00 169 000,00

0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 547 791,06 1 575 000,00 522,30 27 208,94 206 000,00 1 369 000,00

110000 Kontorrekvisita 9 924,40 5 000,00 198,49 -4 924,40 -3 000,00 8 000,00

110010 Abonnementer 9 487,39 10 000,00 94,87 512,61 3 000,00 7 000,00

110040 Kopieringsmateriell 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00

111500 Matvarer 1 397,50 0,00 0,00 -1 397,50 0,00 0,00

111510 Bevertning ved møter/utvalg 13 300,75 10 000,00 133,01 -3 300,75 5 000,00 5 000,00

112020 Diverse utgiftsdekning 1 143,00 17 000,00 6,72 15 857,00 -3 000,00 20 000,00

112040 Velferdstiltak/gaver ansatte 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00

113000 Portoutgifter 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 -8 000,00 10 000,00

113010 Telefonutgifter 3 873,18 5 000,00 77,46 1 126,82 0,00 5 000,00

113030 Linje- og sambandsutgifter 547,00 1 000,00 54,70 453,00 0,00 1 000,00

114000 Stillingsannonser 36 824,80 28 000,00 131,52 -8 824,80 28 000,00 0,00

115000 Kurs og opplæring 43 923,50 40 000,00 109,81 -3 923,50 0,00 40 000,00

115030 Kompetanseutviklingstiltak 3 359,00 7 000,00 47,99 3 641,00 -34 000,00 41 000,00

116000 Kjøregodtgjørelse 24 858,00 24 000,00 103,58 -858,00 0,00 24 000,00

116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 3 571,80 0,00 0,00 -3 571,80 0,00 0,00

117040 Utlegg i følge bilag til reise 5 609,09 2 000,00 280,45 -3 609,09 -2 000,00 4 000,00

118500 Personforsikringer 2 345,88 2 000,00 117,29 -345,88 -3 000,00 5 000,00

119000 Husleie 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 -2 000,00 105 000,00

119090 Andre leieutgifter 9 024,75 17 000,00 53,09 7 975,25 1 000,00 16 000,00

119510 Kontigenter 22 897,00 23 000,00 99,55 103,00 0,00 23 000,00

119530 Kopieringsavtale 7 617,85 10 000,00 76,18 2 382,15 -12 000,00 22 000,00

120000 Inventar 3 456,80 30 000,00 11,52 26 543,20 15 000,00 15 000,00

120010 Utstyr 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00

142900 Moms 18 638,59 10 000,00 186,39 -8 638,59 0,00 10 000,00

1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 326 800,28 370 000,00 1 882,62 43 199,72 6 000,00 364 000,00

135000 Kjøp fra kommuner 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
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3 3 Kjøp fra andre 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00

154000 Avsetning til generelt disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155000 Avsetninger til bundne driftsfond 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

5 5 Finansutgifter 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

175000 Refusjon fra andre kommuner -1 823 000,00 -1 823 000,00 100,00 0,00 0,00 -1 823 000,00

177000 Refusjon fra andre 0,00 -82 000,00 0,00 -82 000,00 -82 000,00 0,00

7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -1 823 000,00 -1 905 000,00 100,00 -82 000,00 -82 000,00 -1 823 000,00

172900 Momskompensasjon -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

72 72 Moms.komp.inntekter -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

195000 Bruk av bundet driftsfond -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

9 9 Finansinntekter -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

4400 FIKS 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

440 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

4 Andre 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
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Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  
Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  
Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil:  

 

 

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

Dato: 25.oktober 2018 
Tid: kl. 18:00 – kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
 

Tidsrom Tema Foredragsholder Ansvar 
    
17.30-18.00 Registrering  FIKS 
    
18.00-18.05 Åpning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

    
18.10-18.55 Ny kommunelov 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
18.55-19.15 Pause   
    
19.15-19.35 Ny kommunelov (forts.) 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 

-betydning for kommunen, kontrollutvalg 
og sekretariat 

FIKS 
 

 

    
 Personvernombud 

-rolle og oppgaver 
Ski kommune v/personvernombud 
Pascal G. E. Lhote 

 

    
 FKTs tanker om den nye lovens 

konsekvenser for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
 
Fredag 12.oktober 2018 
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 
 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 1000 - 1100 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1110 – 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0815 – 1015 Follo Ren IKS 

 1015 – 1115 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 1115 – 1145 LUNSJ 

 1145 – 1230 Follo Brannvesen IKS 

 1230 – 1315  Follo Barnevernvakt 

 1315 – 1400 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1400 – 1415 Pause 

 1415 – 1500 Kemneren i Follo 

 1500 – 1545 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1545 -  Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
   

   

   

Onsdag 19. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 1230 – 1330 Follo Futura AS 

 1330 – 1500  Selskaper som har behov for møte 

   

   

   

 

 

 

 

Oppdatert 04.09.2018 

KMSW 



22/18 Referat og orienteringer - 18/00024-6 Referat og orienteringer : Tertialrapport januar-april 2018- Saksframlegg

 

 

Saksframlegg 

 

Saksbehandler:  Oddveig Hallingstad Trovik Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 18/89-2   

 

 

Tertialrapport januar - april 2018  

 

Vedlegg: 

Tertialrapport januar-april 2018 
 
Vedlegg som ikke følger saken:  

Sak 29/2018 til Fellesnemnda i møte 15.5.2018: Innspill til første tertialrapport i Oppegård og Ski 
kommuner 
  

Rådmannens innstilling:  

1. Oppegård kommune bevilger 23 mill kr til prosjektet Nordre Follo i 2018, jamfør sak 29/2018 i 
Fellesnemdas møte 15.5.2018. Midlene dekkes av disposisjonsfondet. 

2. Vedtatt investeringsbudsjett reduseres med netto 28,2 mill kr i 2018. 
3. Bruk av fond til generell finansiering av investeringer økes med 30 mill kr til 50 mill kr. 
4. Opptak av lån til investeringer reduseres med 145 mill kr i 2018.  
5. Oppegård kommune går over til 40 års nedbetalingstid på nye lån fra og med låneopptaket for 

2018. I tillegg vil rådmannen foreslå at kommunen øker nedbetalingstiden på 13 av 14 
eksisterende flytende lån til 40 år. 

6. Tertialrapport januar-april 2018 for øvrig tas til orientering. 
 

 
 

Saksutredning: 
Sammendrag  
Tertialrapport for januar-april 2018 for Oppegård kommune viser følgende status og avvik: 

 

 Prosjekt Nordre Follo kommune har meldt behov for 46 mill kr i 2018 knyttet til etablering av 
nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo fra 2020, hvor 9,65 mill kr 
er til drift og 36,35 mill kr er til investeringer. Kostnaden fordeles likt mellom Oppegård og Ski 
kommuner. Oppegårds andel er 23 mill kr. Utgiften for 2018 er planlagt finansiert av fond. 
Dersom anslaget på nivået på utgifter endres vil dette varsles til høsten i 2.tertialrapport og/eller 
forslag til Handlingsprogram 2019-2022. Også fordelingen mellom drift og investering vil bli 
vurdert nærmere til høstens budsjettdokumenter i Ski og Oppegård legges frem. Det vises til 
kapittel 2 i tertialrapporten.  
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 Nærvær og medarbeiderundersøkelsen: det er positiv utvikling i nærværet med et resultat på 
92,5 % per 1.tertial. Medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i desember 2007, fikk en 
svarprosent på 83 %. Resultatene er samlet gjennomgående gode. Medarbeidere er opptatt av å 
hjelpe hverandre, de ønsker å gjøre noe som er nyttig for andre og er opptatt av å levere gode 
tjenester til innbyggerne. De trives på jobben og er motiverte, de har høy tiltro til egen mestring, 
føler seg kompetente og stoler på at de kan håndtere utfordringer og vanskelige situasjoner. Det 
vises til kapittel 3 i tertialrapporten. 

 

 Økonomi, driftsbudsjettet: netto driftsutgifter for alle tjenesteområdene er samlet sett over 
forventet forbruk per 1. tertial. Det varsles et merforbruk ved årets slutt på 8,9 mill kr. 
Rådmannen setter i gang nødvendige tiltak for å komme i balanse og følger situasjonen nøye, 
spesielt innenfor Barnevernområdet.  Det vises til kapittel 4 i tertialrapporten. 

 

 Økonomi, investeringsbudsjettet: Frem til 2015 ble endringer i investeringsbudsjettet behandlet 
som egen sak i Kommunestyret. Fra og med 2016 tas dette i forbindelse med 1. tertialrapport. 
Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet og endringer i dette jf. kommuneloven §§ 45 og 47. 
Basert på status per 30.4 anbefaler rådmannen at Kommunestyret vedtar fire endringer i 
investeringsbudsjettet for 2018; 

o Grunnet forsinkelser kan investeringsbudsjettet reduseres med netto 28,2 mill kr i 2018. 
Det vises til oversikten i kapittel 5.2 i tertialrapporten, og vedtakspunkt 2. 

o Det anbefales videre at bruk av fond til generell finansiering av investeringer økes med 
30 mill kr i 2018 til 50 mill kr. Det vises til nærmere omtale av dette i andre avsnitt under 
«Økonomiske og administrative konsekvenser» i saksframlegget, og vedtakspunkt 3.  

o Kommunen har ubrukte lånemidler fra 2017. Dette, sammen med de to overnevnte 
elementer, reduserer lånebehovet i 2018. Opptak av lån til investeringer reduseres med 
145 mill kr, fra vedtatte inntil 504,4 mill kr i til inntil 359,4 mill kr. Det vises til 
vedtakspunkt 4. 

o Avdragstiden på nye lån fra og med låneopptaket 2018, samt for 13 av 14 eksisterende 
lån, endres fra dagens 30 års til 40 års nedbetalingstid. Dette får også en konsekvens for 
driftsbudsjettet. Det vises til nærmere omtale av dette i siste avsnitt under 
«Økonomiske og administrative konsekvenser» i saksframlegget, og vedtakspunkt 5.  

Det vises for øvrig til kapittel 5 i tertialrapporten. 
  

 Finansrapporten: Ledig likviditet (kommunens betalingsevne) per 1.tertial var 504 mill kr med 
gjennomsnittlig avkastning på 1,3 %. Samlet langsiktig gjeld var 1 840 mill kr med snittrente på 
2,17 %. Det er ikke gjennomført låneopptak for 2018 per 1.tertial. Kommunen er sårbar for store 
renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. En økning i rentenivået på 
ett prosentpoeng fra dagens nivå vil gi en økning i netto renter på 5 mill kr. Det vises til kapittel 6 
i tertialrapporten.  

 

 Planstatus: Av 43 planer er tre vedtatt, 13 er i arbeid og 12 er ikke innkomment. Det vises for 
øvrig til oversikten i kapittel 7 i tertialrapporten. 

 

 Verbalvedtak: Av 33 verbalvedtak ansees 12 ferdig rapportert, 13 er i prosess og åtte er 
forsinket. Det vises til oversikten i kapittel 8 i tertialrapporten. 

 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Rådmannen legger med dette frem tertialrapporten for perioden januar-april 2018. Hensikten er å 
rapportere på oppfølging av Handlingsprogram 2018-2021 per 1.tertial 2018, samt gi en 
finansrapport.  
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Tertialrapporten skal avdekke og forklare årsaker til eventuelle avvik i forhold til det vedtatte 
Handlingsprogrammet og eventuelt redegjøre for korrigerende tiltak. Tertialrapporten inneholder i 
tillegg en del statusoppdateringer. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag  
Gjeldende Økonomireglement for Oppegård kommune per 31.8.2017, vedtatt av Kommunestyret 
15.5.2017 sak 24/17. 
 
 
Konsekvenser 

o Økonomiske og administrative konsekvenser 
Etableringen av Nordre Follo medfører behov for vesentlig merarbeid for administrasjonen i begge 
kommuner og investeringer knyttet til etablering av nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv 
drift av Nordre Follo kommune fra 1.1.2020. Utover bevilgninger til Fellesnemdas budsjett må både 
Ski og Oppegård kommuner dekke drift og investeringsutgifter knyttet til dette arbeidet. Samtidig er 
potensialet for gevinstrealisering både med hensyn til effektivisering, økt kvalitet og 
brukervennlighet, større åpenhet/innsyn, bedre styring og internkontroll betydelig.  
 
Kommunen har vedtatt at disposisjonsfondet bør være på 10 % av driftsinntekter. Per 31.12.2017 
utgjorde det 13,6 %. Slik utviklingen i fond har vært de siste årene, er det forsvarlig å øke bruk av 
fond til finansiering av investeringene i 2018 fra 20 mill til 50 mill kr. Det er ikke et mål i seg selv at 
kommunen skal ha størst mulig fond, men at fondet er på et riktig nivå for å kunne dekke 
uforutsette svingninger på for eksempel skatteinntekter eller renteøkninger. En dekning fra fond på 
30 mill kr vil bety tilsvarende lavere låneopptak og sparte finansutgifter fremover.  

 
Kommunen betaler i dag ned lånene over 30 år. Med de utfordringene kommunen har på 
driftsbudsjettet, anbefaler rådmannen at kommunen går over til 40 års nedbetalingstid på nye lån 
fra og med låneopptaket for 2018. I tillegg vil rådmannen foreslå at kommunen øker 
nedbetalingstiden på 13 av 14 eksisterende flytende lån til 40 år. Det vil årlig gi om lag 6 mill kr i 
bedret balanse i driftsbudsjettet fra og med 2019. 
 

o Konsekvenser for folkehelse 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 

o Konsekvenser for miljø 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 

o Konsekvenser for barn og unge 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
 
Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
Det vises til vedlagte tertialrapport januar-april 2018.  
 
 
Anbefaling 
Rådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til orientering med de tillegg som fremkommer i 
innstillingen. 
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1 SAM M EN DRAG

1 .tertialrapport 2018 for Oppegård kommune viser følgende status og avvik:

• P rosjek t Nordre Follo kommune har meldt behov for 46 mill kr i 2018 knyttet til etablering av
nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo fra 2020, hvor 9,65 mill kr er
til drift og 36,35 mill kr er til investeringer. Kostnaden fordeles likt mellom Oppegård og Ski
kommuner. Oppegårds a ndel er 23 mill kr. Utgiften for 2018 er planlagt finansiert av fond.
Dersom anslaget på nivået på utgifter endres vil dette varsles til høsten i 2.tertialrapport og/eller
forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022. Også fordelingen mellom drift og investering vil bli
vurdert nærmere til høstens budsjettdokumenter i Ski og Oppegård legges frem. Det vises til
kapittel 2 i tertialrapporten.

• N ærvær og medarbeiderundersøkelsen : det er positiv utvikling i nærværet med et resultat på
92,5 % per 1.tertial. Medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i desember 2007, fikk en
svarprosent på 83 %. Resultatene er samlet gjennomgående gode. Medarbeidere e r opptatt av å
h jelpe hverandre, de ønske r å gjøre noe som er nyttig for andre og er opptatt av å levere god e
tj ene ster til innbyggerne. De trives på jobben og er motiverte , de har høy tiltro til egen mestring,
føler seg kompetente og stoler på at de kan håndtere utfordringer og vanskelige situasjoner. D et
v ises til kapittel 3 i tertialrapporten.

• Ø konomi , driftsbudsje ttet : netto driftsutgifter for alle tjenesteområdene er samlet sett over
forventet forbruk per 1. tertial. Det varsles et merforbruk ved årets slutt på 8,9 mill kr.
Rådmannen setter i gang nødven d ige tiltak for å komme i balanse og følger situasjonen nøye,
spesielt innenfor Barnevernområdet. Det vises til kapittel 4 i tertialrapporten.

• Ø konomi, investeringsbudsjettet : Frem til 2015 ble endringer i investeringsbudsjettet behandlet
som egen sak i Kommunestyret. Fra og med 2016 tas det i forbindelse med 1. t ertialrapport.
Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet og endringer i dette jf Kommuneloven §§ 45 og 47.
Basert på status per 30.4 anbefaler rådmannen at Kommunestyret vedtar fire endringer i
investeringsbudsjettet for 2018;

o Grunnet forsinkelser kan in vesteringsbudsjettet reduseres med netto 28,2 mill kr i 2018.
Det vises til oversikten i kapittel 5.2 i tertialrapporten, og vedtakspunkt 2.

o Det anbefales videre at bruk av fond til generell finansiering av investeringer økes med
30 mill kr i 2018 til 50 m ill kr. Det vises til nærmere omtale av dette i andre avsnitt under
«Økonomiske og administrative konsekvenser» i saksframlegget, og vedtakspunkt 3.

o Kommunen har ubrukte lånemidler fra 2017. Dette, sammen med de to overnevnte
elementer, reduserer lånebeho vet i 2018. Opptak av lån til investeringer reduseres med
145 mill kr, fra vedtatte inntil 504,4 mill kr i til inntil 359,4 mill kr. Det vises til
vedtakspunkt 4.

o Avdragstiden på nye lån fra og med låneopptaket 2018, samt for 13 av 14 eksisterende
lån, end res fra dagens 30 års til 40 års nedbetalingstid. Dette får også en konsekvens for
driftsbudsjettet. Det vises til nærmere omtale av dette i siste avsnitt under «Økonomiske
og administrative konsekvenser» i saksframlegget, og vedtakspunkt 5.

Det vises for øvrig til kapittel 5 i tertialrapporten.

• F inansrapporten: Ledig likviditet (kommunens betalingsevne) per 1.tertial var 504 mill kr me d
gj ennomsnittlig avkastning på 1,3 % . Samlet langsiktig gjeld var 1 840 mill kr med snittrente på
2,17 %. Det er ikke gjennomført låneopptak for 2018 per 1.tertial. Kommunen er sårbar for store
renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. En økning i rentenivået på
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ett prosentpoeng fra dagens nivå vil gi en økning i netto renter på 5 mill kr. Det vises til kapittel 6
i tertialrapporten.

• P lanstatus: A v 43 planer er tre vedtatt, 13 er i arbeid og 12 er ikke innkomment. Det vises fo r
ø vrig til oversikten i kapittel 7 i tertialrapporten.

• Ve rbalvedtak: Av 3 3 verbalvedtak ansees 12 ferdig rapportert, 13 er i prosess og åtte e r
f orsinket. Det vises til oversikten i kapittel 8 i tertialrapporten .
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2 N ORDRE FOLLO KOM M U N E

F ellesnemda behandlet i møte 15.5.2018, sak 29/2018, Innspill til 1.tertialrapport i Oppegård og Ski
kommuner, se saken på Nord re Follos hjemmeside . Sammendraget fra saken er gjengitt nedenfor. I
selve saken er det en tabell som spesifiserer behovet som meldes. Dersom rådmannen i løpet av
2.tertial får informasjon som endrer premissene eller forutsetningene for vedtaket vil
Kommun estyret bli informert.

S ammendrag
Som varslet i budsjettarbeidet høsten 2017 og vedtatt prosjektplan for Nordre Follo er det behov for
bevilgninger knyttet til etableringen av Nordre Follo kommune. Det gis i saken orientering om
rådmennene og administrasj onssjefens felles innspill til 1. tertial budsjettrapport 2018, for Oppegård
og Ski kommuner.

Å forberede forsvarlig drift av Nordre Follo kommune fra 2020, herunder samlokalisere virksomheter,
anskaffe ny IKT - plattform og anskaffe og implementere nye org anisasjonsovergripende system for
budsjettplanlegging, regnskap, lønn, HR og sak/arkiv er noen av de mest omfattende,
arbeidsintensive og kostbare investeringer som gjøres i forbindelse med etablering av en ny
kommune.

S amtidig er potensialet for gevinstrealisering både mht effektivisering, men også økt kvalitet og
brukervennlighet, større åpenhet/innsyn, bedre styring og internkontroll – betydelig.

E rfaring viser at det er krevende å lykkes med både gode anskaffelser og forutsigbar implementering
(heru nder ressursbehov) av nye verktøy. Det vises her til FoU - prosjekt « Digitale konsekvenser av en
kommunesammenslåing » og FoU – rapporten « Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen
mellom Sandefjord, Andebu og Stokke » og nylige erfaringer fra nye Larvik og tilsvarende
implementeringsarbeid fra Drammensregionens IKT, samt gjennomførte ROS - analyser for områdene.

Gru nnet risiko for både innklaging til KOFA, manglende kapasitet i leverandørmarkedet og
manglende forutsigbarhet tilknyttet ressursbehov/kostnade r mht implementering, samt tilstrekkelig
funksjonalitetsnivå/tid til kvalitetssikring før utrulling, er det viktig at Fellesnemnda er godt orientert
om kostnader og fremdrift i arbeidet.

R ådmannsmøtet bestående av rådmennene i Oppegård og Ski og administr asjonssjefen for Nordre
Follo, har i møte 19.04.18 besluttet å sende en felles innstilling til behandlingen av 1. Tertialrapport
2018 for Oppegård og Ski kommuner :

«D et bevilges 46 millioner kroner i 2018 til prosjektet Nordre Follo knyttet til etablering av
nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo fra 2020. Herav bevilges
9, 650 millioner kroner til drift og 36,350 millioner kroner til investeringer.

K ostnadene fordeles likt mellom Ski og Oppegård kommuner.»
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3 RAPPORTE RI N G PÅ FOKU SOM RÅD ER

I dette kapittelet r apporter es det på kommunens felles overordnet målekart. I kommunens
styringssystem ligger det en rekke indikatorer som ikke rapporteres til 1. tertial. Disse rapporteres
enten i 2. tertial, i forbindelse med årsrapport en eller sjeldnere. Rapportering skjer på bakgrunn av
egne registreringer av resultater.

3 .1 Medarbeidere og arbeidsformer

Nærvær

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
201 8 - 1

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 92,2 % 92,1 % 92,3 % 92,5 % 93,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år.

Oppegård kommune har en positiv utvikling i nærværet. Sykefraværet ved utgangen av 1.tertial 2018
var på 7,5 % mot 7,7 % per 1.tertial året før. Trenden er positiv da sykefraværet per april 2018 er
lavere enn gjennomsnittet for de siste 36 månedene.

Oppegård kommune jobber systematisk for å redusere sykefraværet og øke nærværet. Tiltakene fra
«Økt nærvær» i det avsl uttede Kultur for endring - prosjektet videreføres og følges opp videre.
A rbeidsplassen er den vikt igste arena for dette arbeidet og v irksomhetene jobber kontinuerlig med å
skape gode arbeidsmiljøer som fremmer arbeidsglede og økt nærvær. Fravær følges o pp i tråd med
lovverket og kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen
Oppegård kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse anne t hvert år. I desember 2017
gjennomførte kommunen medarbeiderundersøkelsen «10 - FAKTOR». Undersøkelsen er
forskningsbasert og skreddersydd for kommunale virksomheter, og fokuserer på medarbeiderskap,
mestring, motivasjon og ledelse.

Undersøkelsen er utvikli ngsorientert og danner grunnlag for utvikling av medarbeidere, ledere og
organisasjonen. Alle virksomheter har som ledd i oppfølgingen involvert sine medarbeidere i arbeidet
med resultatene og utviklingsarbeidet. Virksomhetene har identifisert to bevarings tiltak og to
forbedringstiltak i egne virksomheter. Disse er lagt inn i virksomhetsplanen og virksomhetene
rapporterer tertialvis på status på tiltakene.

I forbindelse med oppfølgingen av resultatene fikk virksomhets - og seksjonsledere, mellomledere,
ver neombud og tillitsvalgte tilbud om å delta på seminar. I tillegg har de fått tilbud om støtte til
utviklingsarbeidet med KS Konsulent, og det er utarbeidet en egen intranettside med informasjon om
medarbeiderundersøkelsen.

Undersøkelsen oppnådde en svarp rosent på 83 %, og resultatene for kommunen samlet er
gjennomgående gode. Resultatene viser blant annet at medarbeidere er opptatt av å hjelpe
hverandre til å gjøre en god jobb og ønske å gjøre noe som er nyttig for andre, og de er opptatt av
å levere gode tjenester til innbyggerne. Resultatene viser også at de trives på jobben og er motiverte .
Medarbeiderne har høy tiltro til egen mestring, føler seg kompetente og stoler på at de kan håndtere
utfordringer og vanskelige situasjoner.
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3 .2 Økonomi

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
201 7-1

Resultat
201 8-1

Mål
201 8

Status
201 8

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 35,3 % 34,2 % 34,3 % 37,2 % <35,0 %

Ko mmunens budsjett er ikke periodisert . Tabellen viser forbruk hittil i år i prosent av justert
årsbudsjett. Antatt normalforbruk på dette tidspunkt er cirka 35 %. Forbruket innenfor enkelte
tjenesteområder/virksomheter kan avvike fra normalen uten at det nødvendigvis tilsier at budsjettet
ikk e vil bli overholdt ved årets slutt. For eksempel kan enkelte utgiftsposter i sin helhet ha blitt
belastet tidlig på året eller inntekter komme sent i året. Tertialrapporten er først og fremst fokusert
på avvik som vil ha betydning for forbruket på årsbasi s.

B udsjettoversikt per tjenesteområde
På neste side følger oversikt over utgifter og inntekter per tjenesteområde samt driftsutgifter
og inntekter totalt for alle tjenesteområdene. Det vises til kapittel 4 for ytterligere kommentarer til
budsjettoversik t per tjenesteområde.
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Tallkolonnene viser (fra venstre):
• budsjett 201 8 (justert)
• regnskap for 1. tertial 201 8 (januar - april)
• status i forhold til forventet forbruk etter 1. tertial
• forbruk (regnskapstall per 1.tertial i prosent av justert budsjett 201 8)
• regnskap for 1. tertial 201 7 (januar - april)

Netto drift per tjenesteområde
Tall i hele 1 000 kr

Justert
budsjett 201 8

Regnskap
201 8 - 1 Status

Forbruk i % av
just. budsjett

Regnskap
201 7 - 1

Kultur og fritid

Utg 41 215 15 224 37 % 13 832

I nnt - 11 960 - 6 553 55 % -6 198

N to 29 255 8 671 30 % 7 634

Skole, kvalifisering og barnevern

Utg 420 918 160 185 38 % 145 667

Innt - 91 375 - 39 108 43 % - 43 656

Nto 329 543 121 076 37 % 102 011

Barnehage

U tg 258 707 100 842 39 % 95 329

Innt - 48 934 - 27 641 56 % - 27 867

Nto 209 773 73 200 35 % 67 462

Pleie og omsorg

Utg 3 54 205 122 630 35 % 118 609

Innt - 60 857 - 30 403 50 % - 28 668

N to 293 348 92 228 31 % 89 942

Sosial

Utg 232 671 84 391 36 % 72 405

Innt - 61 214 - 19 481 32 % - 7 508

Nto 171 457 64 910 38 % 64 897

Helsetjenesten

U tg 86 031 29 364 34 % 29 361

I nnt - 8 786 - 4 435 50 % - 4 309

N to 77 244 24 929 32 % 25 052

Samfunn og teknikk

Utg 363 361 137 822 38 % 109 037

Innt - 226 677 - 59 739 26 % - 58 770

Nto 136 684 78 083 57 % 50 267

Stab og støtte

Utg 109 085 42 660 39 % 36 369

Innt - 13 781 - 6 494 47 % - 3 544

Nto 95 303 36 166 38 % 32 824

Sum Utg 1 866 192 693 118 37 % 620 609
Sum Innt - 523 585 - 193 854 37 % - 180 520
Totalt Nto 1 342 607 499 264 37 % 440 090

1 Tilskudd for ressurskrevende brukere kommer først på slutten av året.

Ta bellen over viser at netto driftsutgifter for alle tjenesteområdene samlet sett er over forventet
forbruk per 1. tertial. Regnskapsførte driftsutgifter er på om lag 6 93 mill kr, og regnskapsførte
driftsinntekter er på om lag 1 94 mill kr. Det tilsvarer 3 7 % av justert budsjett.
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Mulige avvik

Prognose for tjenesteområdene – driftsregnskapet mill kr

Kultur og fritid

Det for v entes ikke avvik på tjenesteområdet. 0,0

Skole, kvalifisering og barnevern
Tjenesteområdet antas å få et merfor bruk ved årets slutt på om lag 9 mill kr . Merforbruket er knytte t til
Barneverntjenesten og plasseringer utenfor hjemmet. 9 ,0

Barnehage

Det forentes ikke avvik på tjenesteområdet. 0,0

Pleie og omsorg
Tjenesteområdet antas å få et mind reforbruk ved årets slutt på 1 mill kr. Mindreforbruket må ses i sammenheng
med merutgifter innen tjenesteområdet S osial, da flere av brukerne får tilbud på tvers av tjenestene. - 1,0

Sosial
Tjenesteområdet antas å få et merforbruk ved årets slutt på 3,4 mill kr. Merfo rbruket må ses i sammenheng
med mindreforbruket på P leie og omsorg, da flere av brukerne får tilbud på tvers av tjenestene. 3,4

Helse

Det for v entes ikke avvik på tjenesteområdet. 0,0

Samfunn og teknikk
Tjenesteområdet antas å få et m erforbruk ved årets slutt på 1,5 mill kr . Merforbruket er knyttet til
vintervedlikehold og vårrengjøring av veier etter en uvanlig snørik og lang vinter . 1,5

Stab og støtte
Tjenesteområdet antas å få et merforbruk ved årets slutt på 0,5 mill kr. Merforbruket er knyttet til reduserte
inntekter til Ressursbank på grunn av systemtekniske årsaker 0,5

Totalt tjenesteområdene 13,4

Prognose for a ndre forhold – driftsregnskapet mill kr

Nordre Follo
Som nevnt i kapittel 2 er det behov for å hente midler fra basisorganisasjonene Oppegård og Ski kommuner på
til sammen 9,65 mill kr for å kunne etablere nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo
fra 2020. Oppegårds andel er 4,8 25 mill kr . Med forbehold om kommunestyrets vedtak i årsregnskapssaken er
utgiften planlagt finansiert av fond. 0,0

Skatt og rammetilskudd
Per 30.4.201 8 er det en merinntekt i forhold til budsjett på 14 mill kr. Det foretas en løpende utjevning av
skatten mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Oppegård hadde en skatteinngang på 122,2 % av
landssnittet i mars og får derfor ikke beholde hele merinntekten. Det er for tidlig på året til å trekke noen
konklusjoner på sum skatteinngang 201 8 . Per 30. 4. var bereg net merinntekt etter utjevning på 5,7 mill kr. 0,0

Lønn og pensjon
Lønnsoppgjøret i kommunal sektor ble avsluttet etter forhandlinger innen tariffavtalens utløp 30.4.2017.
Rammen for lønnsoppgjøret er 2, 8 %. F orhandlingene i kap. 3 og kap . 5 er ikke gjennomført. Som følge av dette
har ikke kommunen oversikt over hvilke budsjettmessige konsekvenser lønnsoppgjøret vil ha. Rådmannen har
ikke grunn til å tro at lønnsoppgjøret i kommunen vil få en større kostnad enn budsjettert. 0,0
Renteutgifter/renteinntekter
Rådmannen anslår at kommunens netto utgifter til renter og avdrag vil bli om lag 4,5 mill kr lavere enn
budsjettert. Ved budsjettering av renteutgifter ble det lagt til grunn en marginal økning i snittrenten på
låneporteføljen, og per 1.tertial har denne renteøkningen begynt å slå inn. Kommunens likviditet er bra og årets
låneopptak kan utsett es fra august til desember. Låneopptaket i 2017 ble lavere enn forventet og låneopptaket
for 2018 vil også bli lavere enn budsjettert. - 4,5

Totalt andre forhold - 4,5

Totalt driftsregnskapet 8,9

P r ogno sen viser at det samlet sett ligger an til et merforbruk ved årets slutt på 8,9 mill kr . Det er
varslet mulig merforbruk innenfor tjenesteområdene Skole, kvalifisering og barnevern, Sosial ,
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Samfunn og teknikk , og Stab og støtte . Det er samtidig knyttet usikkerhet til inngangen på skatt - og
rammetilskudd og budsjettmessige konsekvenser av lønnsforhandlinge ne på lokalt nivå.
Erfaringsmessig er det avvik mellom lønnsrammen gitt på m akronivå og kommunens resultat.

R ådmannen setter i gang nødvendige tiltak for å komme i balanse og følger situasjonen nøye , spesielt
innenfor Barnevernområdet.

R ådmannen anbefaler at status for driftsregnskapet per 1. tertial tas til orientering .

Meldte avvik – investeringsregnskapet mill kr

Investeringer Nordre Follo
Som nevnt i kapittel 2 er det behov for å hente midler fra basisorganisasjonene Oppegård og Ski kommuner på til
sammen 36,35 mill kr til nødvendige investeringer til Nordre Follo fra 2020. Oppegårds andel er 18,175 mill kr .
Med forbehold om kommunestyrets vedtak i årsregnskapssaken er utgiften planlagt finansiert av fond. 0,0

Investeringer Oppegård
Samlet sett foreslås det å redusere inv esteringsbudsjettet med netto 28, 2 mi ll kr i 2018 . Det vises til detaljert
ov ersikt per prosjekt i kapittel 5 . - 28, 2

- 28,2

R ådmannen anbefaler at investeringsbudsjettet reduseres med netto 28,2 mill kr i 2018. Det
anbefales videre at bruk av fond til generell finansiering av investeringer økes med 30 mill kr i 2018 til
50 mill kr . I tillegg har kommunen ubrukte lånemidler fra 2017. De tre elementene reduserer
lånebehovet i 2018. Opptak av lån til investeringer vurderes redusert med om lag 145 mill kr.
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4 RAPP ORTE RI N G PÅ TJE N E STE OM RÅD E R

T jenesteområdene har i 1. tertial rapportert på styrings indikatorene Nærvær og Overholdelse av
budsjett .  Tjenesteområdene Barnehage og Samfunn og teknikk rapporterer i tillegg på unike
styringsindikatorer per 1. tertial.

Kultur og fritid

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
201 6 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
201 8 - 1

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 94,8 % 93,7 % 9 4 , 6 % 95,7 %2 94,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
201 6-1

Resultat
201 7-1

Resultat
201 8-1

Mål
201 8

Status
201 8

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 28,1 % 24,4 % 26,5 % 29,6 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Sett i forhold til forventet forbruksprosent per 1.tertial har kulturvirksomhetene mindreforbruk.

U tgifter og inntekter som har stor betydning for årsresultatet er ikke regnskapsført ennå, blant annet
tilskuddet til andre trossamfunn og andre driftstilskudd. Per 1.tertial forventes det at
tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettrammen .

Skole, kvalifisering og barnevern

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
201 8 - 1

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 92,9 % 93,0 % 93, 3 % 93,0 %2 93,1 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
201 6-1

Resultat
201 7-1

Resultat
201 8-1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 34,3 % 30,8 % 32,4 % 36,7 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Samlet forbruk for tjenesteområdet ligger høyere enn forventet per 1. tertial.

D ette skyldes i hovedsak merforbruk for Barneverntjenesten og statlige tilskudd og refusjoner for
tjenesteområdet som blir utbetalt senere på året. Det er variasjoner mellom virksomhetene og
prognosene viser at Barneverntjenesten forventer et merforbruk ved årets slutt på ca 9 mill kroner.
Merforbruket er knyttet til plasseringer av barn, hvor det er en s tor økning i antall døgnplasseringer
på institusjon. Plasseringene vurderes fortløpende for andre tiltak og alternative plasseringer.
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Tjenesteområdets and el av rammereduksjon på 1,75 mill kroner for 2018 er foreløpig ikke fordelt på
virksomhetene. Det vil bli jobbet for å tilpasse driften slik at dette dekkes inn gjennom året.

M ed unntak av merforbruket for Barneverntjenesten på 9 mill kroner, viser progno sene at
tjenesteområdet for øvrig vil holde seg innenfor budsjettrammen i 2018. Det er likevel knyttet noe
usikkerhet til budsjetterte tilskudd og refusjoner for blant annet norskopplæring på Oppegård
kvalifiseringssenter ( OKS ) som følge av redusert innvan dring.

Barnehage

Brukere av kommunale tjenester Resultat
2015 - 1

Resultat
201 6 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Tilstrekkelig tjenestetilbud

Andel søkere med lovfestet rett til barnehageplass som
har fått retten oppfylt 3 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100 %

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 91,0 % 89,6 % 90,5 % 90,2 %2 91,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
201 7-1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 31,9 % 32,7 % 32,7 % 34,9 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2
3Fra og med 2016 er barn som fyller ett år i september og oktober inkludert i andel med lovfestet rett til plass

Ko mmentar til resultatet
Lovfestet rett til barnehageplass
399 søknader ble behandlet ved hovedopptaket, 366 fikk tilbud om plass og 33 fikk avslag. Alle med
lovfestet rett, d et vil si barn født før 1. 12. 2017 fikk tilbud. Tabellen under viser søknadskategorier og
resultat av behandlingen ved hovedopptaket .

Søknadskategori Antall søkere Antall tilbud Antall avslag
Søkere med lovfestet rett til barnehageplass 302 302 0
Søkere uten lovfestet rett som det er søkt oppstart for i august -
november

5 5 0

Søknader om bytte av barnehage / plasstype 87 59 28

Ikke bosatt i kommunen 5 0 2

Sum 399 366 33

I supplerende opptak 24.4.2018 fikk 20 nye søkere tilbud om plass. I hovedsak var det søknader
innkommet etter 1.3.2018.

O verholdelse av budsjett
Sett i forhold til forventet forbruksprosent per 1.tertial har tjenesteområdet mindreforbruk.

D et er knyttet usikkerhet til hvilke konsekvenser pedagognormen, og bebudet ny bemanningsnorm ,
gjeldende fra 1.8.2018 vil få for inneværende års budsjett. Per 1.tertial forventes det at
tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettrammen .
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Pleie - og omsorg

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
201 6 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 92,0 % 91,9 % 91,5 % 92,3 %2 92,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
2017 -1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 30,2 % 32,1 % 30,5 % 31,4 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Tjenesteområdet ligger under normalt forbruk for perioden. Dette skyldes hovedsakelig lønn til
ferievikarer som kommer til utbetaling i august og september, tilsagn på øremerkede tilskudd s om er
ført i sin helhet og driftsmidler til Edv. Griegs vei omsorgsboliger .

M erforbruk på enkelte poster skyldes blant annet betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter ,
betaling knyttet til ordningene brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og brukerva lg praktisk bistand.

D et pågår et utv iklingsarbeid i 2018 og øremerkede midler planlegges benyttet i løpet av året.
Planlegging av E dv. Griegs vei omsorgsboliger er i gang og det vil påløpe noe n driftsmidler til
omsorgsboliganlegget siste tertial 2018. Utsettelsen medfører imidlertid også at midler kan spares .

D et er variasjoner mellom virksomhetene innen tjenesteområdet. Det er fremdeles tidlig på året,
men samlet viser prognosene at pleie og omsorg vil ha et mindreforbruk på 1 mill kr ved utgangen av
året , forutsatt samme trend. Mindreforbruket må ses i sammenheng med merutgifter innen
tjenesteområdet sosial, da krevende brukere gis tjenester på tvers av virksomheter.

Sosial

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
201 6 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 91,5 % 91,3 % 90 , 1 % 92,3 %2 93,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
201 6-1

Resultat
201 7-1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 42,6 % 43,8 % 45,7 % 37,9 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Det forventes et merforbruk i to av virksomhetene. Det skyldes blant annet økt behov for avlastning,
merutgifter på Greverudåsen boliger o g på Konglestien avlastningssent er da det er flere nye brukere.
Merutgifter på sosialhjelp, introstønad og hospitsmidler. Det er økte boutgifter på grunn av endring i
reglene for statlig bostøtte, og flyktninger som ikke kommer i arbeid/aktivitet etter fem år.



22/18 Referat og orienteringer - 18/00024-6 Referat og orienteringer : Tertialrapport januar - april 2018

Side 16 Oppegård kommune Tertialrapport januar - april 201 8

Samlet forventes det at tjenesteområdet vil få et merforbruk på 3,4 mill kr ved utgangen av åre t.
Merforbruket må ses i sammenheng med mindreforbruket på Pleie og omsorg, da flere av brukerne
får tilbud på tvers av tjenestene. Til 2. tertialrapport vil det vurderes om noe av merforbruket kan
dekkes inn fra flyktningefondet , som per 31.12.2017 var næ r 12 mill kr .

Helse
Medarbeidere og arbeidsformer Resultat

2015 - 1
Resultat
2016 - 1

Resultat
2017 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 97,0 % 97,1 % 95,5 % 95,0 %2 97,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
2017 -1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 34,3 % 36,6 % 34,5 % 32,3 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Helsetjenesten ligger på normalt forbruk for perioden. Prognosene så tidlig i året tyder på at
Helse tjenesten vil holde seg innenfor budsjettrammen.

Samfunn og teknikk

Brukere av kommunale tjenester Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

God kvalitet - og avklart forventningsnivå

Tilsyn i byggesaker 10,6 % 6,3 % 13 ,0 % 18 % 15 %

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 95,2 % 95,5 % 94,2 % 93,6 %2 94,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
201 7-1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 60,9 % 54,6 % 39,1 %3 57,1 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2
3Den store endringen skyldes at Eiendom har blitt en del av tjenesteområdet fra 1.1.2017.

Ko mmentar til resultatet
Det er gjennomført 15 tilsyn på byggesak i 1. tertial i år. Det er planlagt flere tilsyn utover året.

Tj enesteområdet har et netto forbruk på om lag 57 % per april. Hovedårsaken til avvik innen
tjenesteområdet er at kommunale avgifter innen vann, avløp og renovasjon bare har utfakturert én
av fire terminer. Det vil si at det ikke er fakturert for april. Grunnet periodisering er det normalt med
e t avvik på dette tidspunktet. Det er imidlertid forventet en mindreinntekt knyttet til vann og avløp i
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2018 på grunn av at vann forbruket i 2017 var lavere enn forventet, slik at det ble gjort en
tilbakebetaling til abonnenter.

E iendom har inntekter på 41 % av budsjett per april. Det skyldes forskuddsfakturering av
næringsutleie, merinntekter knyttet til nye leiekontrakter o g N AV refusjoner.

Ut giftssiden ligger på 38 %. UTE har hatt økte kostnader knyttet til vintervedlikehold o g vårrengjøring
av veier på om lag 1,5 mill kr. Det har vært økte utgifter til både st rø- midler, maskinparken og lønn.

E iendom har høye kostnader til strøm, og forventer netto merforbruk på 1 mill kr. I tillegg har det
påløpt merutgifter i forbindelse med forvaltning av grunneiendommer, blant annet ved fradeling av
rundkjøring på Sofiemyr og kjøp av et mindre areal på Ødegården.

S amlet forventes det at tjenesteområdet får et merforbruk på 1,5 mill kr ved utgangen av året.

F or å bidra til å bede tilstanden i Kolbotnvannet og Gjersjøen har rådmannen planlagt en rekke tiltak.
Tiltakene ble presentert for Utvalg for miljø og plan 24.4.2018. De første tiltakene forventes å starte
opp i løpet av høsten 2018, og det vil blant annet bli etablert et anleggslag b estående av tre
personer, og det vil bli kjøpt inn noe driftsmateriell. Det vil vurderes om det kan kjøpes inn noe utstyr
innenfor vedtatte investeringsbudsjett i 2018. Dette vil påvirke årets resultat innen selvkostområdet
vann, og kan medføre behov for e n avgiftsøkning innen gebyrområdet i 2019, men det vil ikke
påvirke kommunens driftsresultat.

Stab og støtte

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 93,2 % 93,4 % 94,6 % 94,3 %2 95,0 %

Økonomi Resultat
2015 - 1

Resultat
2016 - 1

Resultat
201 7 - 1

Resultat
2018 - 1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 33,4 % 35,5 % 34,9 % 37,9 % <35,0 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Forbruksprosenten per 30.4.2018 er noe høyere enn et forventet forbruk skulle tilsi. Det skyldes først
og fremst at det er betalt en del større engangsutgifter tidlig i året. Det er også mindreinntekter på
anslagsvis 0,5 mill kr til Ressursbank på grunn av systemtekniske årsaker i forbindelse med
anskaffelse av nytt system.

D et antas at tjenesteområdet vil få et merforbruk ved årets slutt på anslagsvis 0,5 mill kr .
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5 I N VE STE RI N G E R

5 .1 Salg av eiendom
Salg av eiendom i Oppegård kommune ble vedtatt i kst - sak 39/2017. I 2018 er det budsjettert med
brutto salgsinntekt på 42 mill kr. Dette er basert på grove overslag. En oversikt over forventede
inntekter kan først synliggjøres nærmere salgstidspunkt for den enkelte eiendom og etter at det er
gjort en verdiv urdering/takst. Det er markedet som til slutt bestemmer salgspris. Flere av
eiendommene vil bli klare for utlysning tidlig høst 2018. For hver enkelt eiendom vil det påløpe
kostnader i forbindelse med salg. Det er i 2018 budsjettert med 2 mill kr til kostnader i forbindelse
med salg. Planprosesser for enkelte eiendommer som opprinnelig var tenkt solgt i 2018 vil ta noe
lengre tid enn antatt. Dette gjelder blant annet Valhallaveien 62 og Kongeveien 28. Som følge av dette
forventes det avvik i forhold til bud sjett på 8 - 10 mill kr. Det forventes å dekke inn mindreinntekt ved
salg av Ingierstrandveien 132, som ikke er en del av opprinnelig salgskrav.

Un der følger statusrapportering for eiendommer som er planlagt solgt i inneværende år. Det benyttes
her trafikklys for å si hva som er status for hver eiendom.

Følgende statuslys benyttes:
Salget er ferdig gjennomført
Salgsprosessen er i gang, og forventes gjennomført i løpet av året
Salget forventes ikke å la seg gjennomføre i inneværende år

Nr Status Navn Kommentar

1 Klaus Egges vei 34 47/509 Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering
til boligformål. Under forutsetning av positivt vedtak, legger
rådmannen eiendommen ut for salg.

2 0.12.2017: Det ble fattet positivt vedtak i
planavklaringssaken, og Utvalg for miljø og plan (UMP) er
innstilt på å behandle et forslag til reguleringsplan.
01.02.2018: Reguleringsarbeidet er igangsatt, og antas
sluttbehandlet høst 2018. Etter gjennomført regulering vil
det være klart for utlysing f or salg.

2 Liten del av 39/14 mellom Trolldalen og
Mellomåsveien

Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering
til boligformål. Under forutsetning av positivt vedtak, legger
rådmannen eiendommen ut for salg.

20. 12.2017: Det ble fattet positivt vedtak i
planavklaringssaken, og UMP er innstilt på å behandle et
forslag til reguleringsplan.
01.02.2018: Reguleringsarbeidet er igangsatt, og antas
sluttbehandlet høst 2018. I etterkant vil det bli behandlet
en fradelingssøknad. En eventuell fradeling
g jennomføres parallelt med utlysing for salg.

3 Lokesvei 5, 49/6 Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering
til boligformål for del av eiendommen. Under forutsetning
av positivt vedtak, legger rådmannen eiendommen ut for
salg.

06. 02.2018: Det ble fattet positivt vedtak i
planavklaringssaken, og UMP er innstilt på å behandle et
forslag til reguleringsplan. Reguleringsprosess overlates til
kjøper.
08.03.2018: Det utarbeides søknad om arealoverføring og
fradeling samt nabovarsel. Tomten utlyse s for salg etter
arealoverføring og fradeling er gjennomført.
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4 Brostubben 7, 39/825 Rådmannen forbereder og gjennomfører salg. Vedtak fra 1.
behandling kst 20.06.2016.

01. 11.2017: Det er behov for å innhente tillatelse fra naboer
for tilkobling til VA - anlegg. Det er noen utfordringer knyttet
til adkomst, og det opprettes en dialog med naboer også i
den forbindelse.
13.03.2018: Metra Næringsmegling AS er i dialog med
naboer. Tomten kan utlyses for salg etter at tillatelser er
innhentet.

5 40/991 (sentrumsplan Theodor Hansensvei
14B)

Rådmannen går i direkte forhandlinger med forslagsstiller
for detaljreguleringen av de nevnte berørte delfeltene i
områdereguleringen, med tanke på å selge tomtene i
forbindelse med detaljreguleringene.

08. 01.2018: Det er opprettet dialog med Solon Eiendom.
Det avventes avklaring av rekkefølgekrav før det kan
gjennomføres forhandlinger.

6 Ingierstrandveien 132, 32/5 Strategisk eiendomskjøp for å sikre rettigheter til
strandlinjen. Ikke en del av salgssaken.

1 0.04.2018: Alle forhold vedrørende rivning etc. er avklart.
Rivearbeider lyses ut i april, med frist for fullført arbeid ved
utgangen av mai.
24.04.2018: Erklæring om ferdselsrett for allmennheten skal
tinglyses på eiendommen før salg av tomt. Det er aktu elt
med salg av tomt i løpet av 2. tertial.
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5.2 Investeringer
De neste sidene vises en oversikt med kommentarer for de investeringer det er behov for å
budsjett justere i 2018 . Tabellen viser sist vedtatte prosjektkostnad på de aktuelle investeringer ,
totalt forbruk på prosjektet ved utgangen av april 2018 , vedtatt budsjett for 2018 og hva som er
for eslått justert budsjett for 2018 . Beløp vises både på brutto og netto nivå per prosjekt.

F ølgende vil rappor tere i vedlagte PROPP (Prosjekt Rapportering O ppfølging Plan Prognose) under
oversikten:
• 3408 Kolbotn skole, nytt bygg inklusiv rehabilitering
• 3409 Ny ungdomsskole, bygg
• 1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg
• 9127 Ny idrettshall
• 9130 Ny svømmehall
• 3410 Fløysbonn ungdomsskole
• 4029 Nye Greverudlia barnehage
• 9131 Bålerud vann og avløp
• 9132 Reservevannsløsning Oppegård - Oslo

S amlet sett foreslås det å redusere investerings budsjettet med netto 28,2 mill kr i 2018.

D et foreslås også å øke bruk av fond til generell finansiering av investeringer med 30 m ill kr til 50 mill
kr . Kommunen har vedtatt at disposisjonsfondet bør være på 10 % av driftsinntekter. Per 31.12.2017
utgjorde det 13,6 %. Slik utviklingen i fond har vært de siste årene, er det forsvarlig å øke bruk av
fond til finansiering av investering ene i 2018 fra 20 mill til 50 mill kr. Det er ikke et mål i seg selv at
kommunen skal ha størst mulig fond, men at fondet er på et riktig nivå for å være en buffer til å
dekke uforutsette svingninger på for eksempel skatteinntekter eller renteøkninger. En dekning fra
fond på 30 mill kr vil bety tilsvarende lavere låneopptak og sparte finansutgifter i mange år fremover.

Kommunen betaler i dag ned lånene over 30 år. Det er mange kommuner som har lengre
nedbetalingstid eller betaler minimumsavdrag, blant anne t har Ski kommune en nedbetalingstid som
er lenger enn Oppegård sin. Med de utfordringene kommunen har på driftsbudsjettet, anbefaler
rådmannen at kommunen går over til 40 års nedbetalingstid på nye lån fra og med låneopptaket for
2018. I tillegg vil rådma nnen foreslå at kommunen øker nedbetalingstiden på 13 av 14 eksisterende
flytende lån til 40 år. Det vil årlig gi om lag 6 mill kr i bedret balanse i driftsbudsjettet fra og med
2019.

K o mmunen har ubrukte lånemidler ved utgangen av 2017. Opptak av lån ti l investeringer vurderes
redusert i forhold til disse endringene.
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Investeringer 1. tertial 201 8 - b ehov for justert budsjett i 2018
Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost)

9124 Sikring av hovedvannforsyning 2501 brutto løp2 løp 2 500 5 300 Forbindelsesledning vann langs E18 fra Mastemyr ,
skal gjennomføres i løpet av året
Østliveien , har flere strekninger som hører under
dette objektet og vil medføre økt behov for penger
2,8 mill kr i ubrukte midler fra 2017 ønskes overført
til 2018

inntekter løp løp

netto løp løp 2 500 5 300

9005 Utbedring vannledningsnett 2501 brutto løp løp 13 000 15 000 Rehab Solbråtanvn/Midtoddvn , pågår. Ferdig i 2018
Utsiktsveien/Bekkeliveien , pågår, er ferdig i 2018
Rehab Storbukta/Båtsleppa , oppstart medio mai,
ferdig i 2018
Østliveien VA , anbudsfrist primo mai, oppstart juni
Ombygging ventilkum (Ås/Ski) , detaljprosjektering
pågår
Anleggsbidrag Ormerudveien og Greverud senter
skal betales i 2018
2 mill kr i ubrukte midler fra 2017 ønskes overf ørt til
2018

inntekter løp løp

netto løp løp 13 000 15 000

9007 Rehabilitering avløpsnett 2502 brutto løp løp 15 000 17 000 Skiveien , montering av utstyr i pumpestasjon utført.
Prosjektet avsluttes sommeren 2018. Se objekt
9005, samme aktiviteter med samme status.
Kr 2 mill ubrukt fra 2017 ønskes overført til 2018

inntekter løp løp

netto løp løp 15 000 17 000

9104 Vannverket, risikoreduserende tiltak
for råvannspumpestasjonen

2501 brutto løp løp 2 000 3 500 Slokkeanlegg , oppstart 2. mai. Kontrakt 1,4 mill ,
ferdig i 2018. Dette gjelder pålegg fra Mattilsynet.
Oppstart i 2018 med Fjellsikring av råvannstunell,
totaltkostnad kr 2 mill.

inntekter løp løp

netto løp løp 2 000 3 500

Ny Nytt objekt: Strøm til
råvannspumpestasjon

2501 brutto 5 000 Antakelig oppstart 2018

inntekter

netto 5 000

Ny Nytt objekt: Nytt VA - lager (fordelt
50/50 vann og avløp)

2501/2
502

brutto 1 000 Antakelig oppstart 2018

inntekter

netto 1 000
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Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
Skole, kvalifisering og barnevern

3408 Kolbotn skole, nytt bygg inklusiv
rehabilitering

1001 brutto 230 000 4 989 56 820 20 000 Justert i henhold til siste PROPP, en vedtatt økning
fra 2,5 - 4 parallell samt flerbrukshall er ikke
hensyntatt . Se for øvrig vedlagte rapport.

sum inntekter - 46 000 - 729 - 11 364 - 4 000

mva - refusjon - 46 000 - 729 - 11 364 - 4 000

netto 184 000 4 260 45 456 16 000

3409 Ny ungdomsskole, bygg 1001 brutto 187 000 2 186 21 000 6 084 Justert i henhold til siste PROPP, en vedtatt økning
fra 520 - 630 elever er ikke hensyntatt . Se for øvrig
vedlagte rapport.

sum inntekter - 37 400 - 254 - 4 200 - 1 217

mva - refusjon - 37 400 - 254 - 4 200 - 1 217

netto 149 600 1 932 16 800 4 867

3410 Fløysbonn - bygget, rehabilitering 1700 brutto 50 000 1 149 3 750 4 188 Vedtatt i Formannskapet 25.4.2018 at det skal utredes en
KVU for en ombygging av eksisterende bygg opp mot
alternativt nytt bygg. Uansett beslutning kan det forventes
at prosjektet blir dyrere enn foreløpig vedtatt ramme.
Sikrere kostnadsestimat etter avs l uttet forprosjekt.

sum inntekter - 10 000 - 230 - 750 - 838

mva - refusjon - 10 000 - 230 - 750 - 838

netto 40 000 919 3 000 3 350

Barnehage

4029 Nye Greverudlia barnehage, bygg 1700 brutto 66 875 13 900 47 062 55 031 Forventes ingen avvik. Status for prosjektet er at
økonomi og fremdrift går etter planen. Ubrukte
midler fra 2017 overføres til 2018. Se forøvrig
rapport PROPP.

sum inntekter - 13 375 - 2 669 - 9 652 - 11 006

tilskudd 0 0

mva - refusjon - 13 375 - 2 669 - 9 652 - 11 006

netto 53 500 11 231 37 410 44 025

Pleie o g omsorg

1253 Boliger Edv. Griegs vei, inventar 5000 brutto 12 500 12 500 0 Flyttes på grunn av forsinket oppstart til 2019, se
forøvrig vedlagte rapport.

sum inntekter - 2 500 - 2 500 0

mva - refusjon - 2 500 - 2 500 0

netto 10 000 10 000 0
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Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
Sosial

Ny Nytt objekt: Bil TILFU 6020 brutto 0 750 Kjøp av bil for rullestol til Konglestien

sum inntekter 0 0 - 150

mva - refusjon 0 0 - 150

netto 0 0 600

5029 Døgnovernatting/korttidsleie 6
enheter4

1700 brutto 6 999 0 650 Prosjektet er ferdigstilt, kun noe utomhusarbeider
gjenstår. Avventer sluttoppgjør fra modulleverandør
og grunnentreprenør.

sum inntekter 0 0 0 - 130

mva - refusjon 0 0 0 - 130

netto 0 6 999 0 520

Samfu nn og teknikk

9037 Forandrings - og tilpasningsarbeider 1702 brutto Løp løp 16 525 20 331 Det er påbegynt, ikke ferdigstilte prosjekter i 2017 som er
overført til 2018. Dette gjelder fasade Heimenveien 18. Her
er det også en høy risiko for asbestsanering. I tillegg er
utskifting av varmepumpe på Greverud Sykehjem påbegynt
2017 og overført til 2018 for ferdigstillelse. Det bes derfor
om at deler av ubrukte midler i 2017, 3,045 mill kr,
overføres til 2018 . I tillegg bes det om at resterende
ubrukte midler, 0,428 mill kr, omdisponeres til objekt 9083
- kirke, for å dekke merkostnad på tiltak i 2018.

sum inntekter løp løp - 3 305 - 4 066

tilskudd løp løp

mva - refusjon løp løp - 3 305 - 4 066

netto løp løp 13 220 16 265

9099 Brannsikring i kommunale bygg 1702 brutto Løp løp 2 938 Det er ikke avsatt midler i 2018 da posten gis hvert
annet år. Påløpte kostnader påbegynte prosjekter
2017 som ferdigstilles i 2018 er hittil 0,45 mill kr. I
tillegg er planlagte prosjekter slik som overtrykk i
trapperom Greverud skole og nytt nødlysanlegg
diverse virksomhetsbygg estimert til 1,6 mill kr. Her
ønskes det en buffer på 0,3 mill kr. Det bes derfor
om at deler av ubrukte midler i 2017, 2,35 mill kr,
overføres til 2018. Det b es videre om at resterende
ubrukte midler, 0,283 mill kr, omdisponeres til
objekt 2137 - varslingsanlegg skoler, for inndekking
av overforbruk på dette prosjektet.

sum inntekter løp løp - 588

mva - refusjon løp løp - 588

netto løp løp 2 350
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Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
8078 Nye lysløyper, Oppegård nord til sør 1700 brutto 6 500 1 642 5 500 5 038 Total prosjektramme opprettholdes. Grunnet

samordning av flere prosjekter er store deler av
gjennomføringen av prosjektet forsinket. Dette
medfører senere bruk av midler enn forutsatt og
refusjon/kompensasjoner blir da også forskjøvet.
D et er usikkert om p rosjekt ferdigstilles i 2019 eller
2020.

sum inntekter - 3 450 - 328 - 2 600 - 2 508

tilskudd - 2 150 0 - 1 500 - 1 500

mva - refusjon - 1 300 - 328 - 1 100 - 1 008

netto 3 050 1 314 2 900 2 530

9127 Ny idrettshall 1001 brutto 236 000 2 843 21 000 6 000 Justert i henhold til siste PROPP, 3 spilleflater. Se
rapport for ytterligere kommentarer.sum inntekter - 73 200 - 386 - 4 200 - 1 200

tilskudd - 26 000 0 0 0

mva - refusjon - 47 200 - 386 - 4 200 - 1 200

netto 162 800 2 457 16 800 4 800

9130 Ny svømmehall 1001 brutto 142 000 2 744 25 000 8 264 Justert i henhold til siste PROPP, se rapport for
ytterligere kommentarersum inntekter - 92 500 - 281 - 5 000 - 1 653

tilskudd - 64 100 0

mva - refusjon - 28 400 - 281 - 5 000 - 1 653

netto 49 500 2 463 20 000 6 611

9128 Ballplass Hellerasten 2500 brutto 1 375 193 125 1 000 Til toppmasse, ballfangernett og park/beplantning .
Spillemiddelbere t tigede kostnader blir noe mindre
enn først antatt. Derfor mindre refusjon enn først
beregnet.
0,85 mill kr i ubrukte midler fra 2017 overføres til
2018

sum inntekter - 775 - 39 - 525 - 550

tilskudd - 500 0 - 500 - 350

mva - refusjon - 275 - 39 - 25 - 200

netto 600 154 - 400 450

8079 Nytt kunstgressdekke, Østre
Greverud

2500 brutto 4 000 124 3 750 3 850 Fokus på mikrofiberproblematikk i forbindelse med
kunstgressbaner skaper usikkerhet i forhold til
kostnader og framdrift. Dette er under utredning og
kommunen er invitert til å være med i et
pilotprosjekt. 0,1 mill kr i ubrukte midler fra 2017
overføres ti l 2018.

sum inntekter - 1 800 - 25 - 750 - 750

tilskudd - 1 000 0 0 0

mva - refusjon - 800 - 25 - 750 - 750

netto 2 200 99 3 000 3 100
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Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
9117 Strøksleke - /aktivitetsplass i Kolbotn

sentrum
1702 brutto 25

810
25 816 0 Prosjekt ble ferdigstilt i 2015. Gjenstår forventet

innbetaling av spillemiddler på lysanlegg, 0,193 mill
kr i 2018.sum inntekter - 11 285 - 11 100 - 193

tilskudd - 5 139 - 5 139 - 193

mva - refusjon - 16 424 - 16 239

netto 9 386 9 577 - 193

2139 Varslingsanlegg skoler 1702 brutto 354 Varslingsanlegg skoler er i sluttfasen. Var planlagt
ferdig i 2017. Tilleggsarbeider gir en merkostnad på
0,283 mill kr i forhold til vedtatt budsjett. Det
foreslås at dette dekkes fra ubrukte midler i 2017 på
objekt 9099 - Brannsikring kommunale bygg.

sum inntekter - 71

mva - refusjon - 71

netto 283

9009 Generelle trafikksikringstiltak 2500 brutto Løp løp 3 000 3 300 Fylkeskommunen har godkjent begge søknadene om
midler til Aksjon Skolevei for prosjekt ved Oppegård
kirke og oppgradering av turvei/skolevei mellom
Kruttmølleveien og Joha n Halvorsens vei.
Prosjektering pågår og søknad om igangsetting er
planlagt innsendt innen mai. Mulig risiko med
arkeologisk vurdering med prosjektet ved Oppegård
kirke. Ønsker å få overført 0,24 mill kr i ubrukte
midler fra 2017 til 2018.

sum inntekter løp løp - 2 500 - 2 560

tilskudd løp løp - 1 900 - 1 900

mva - refusjon løp løp - 600 - 660

netto løp løp 500 740

Andre områder

9083 Kirken, diverse oppgraderinger brutto Løp løp 3 212 4 088 Det legges nytt tak på Kolbotn Kirke. Tilbud fra
rammeleverandør er 0,5 mill kr mer enn budsjettert.
I tillegg er det høy risiko for tilleggsarbeider pga
mulig råte . Antatt kostnad på ca 0,272 mill kr i
ubrukte midler i 2017 overføres til 2018. Resterende
beløp på 0,428 kr, omdisponeres fra objekt 9037 til
9083.

sum inntekter løp løp - 642 - 818

mva - refusjon løp løp - 642 - 818

netto løp løp 2 570 3 270
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Denne siden v iser investeringsobjektene til Nordre F ollo , jf vedtakspunkt 1

Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar
Nytt Objekt: Nordre Follo IKT brutto 10 438 Delprosjektet IKT plattform skal starte etableringen

av ny IKT plattform for NF . Det er i 2018 behov for
en bevil gning på 18,2 mill kr for å påbegynne
arbeidet med å etablere en ny IKT p lattform. Herav
er 16,7 mill kr knyttet til investeringer .

sum inntekter - 2 088

mva - refusjon - 2 088

netto 8 350

Nytt Objekt: Nordre Follo
Sak/Arkiv/Depot

brutto 1 875 Delprosjekt sak/arkiv / depot skal starte med
anskaffelser av nytt sak og arkiv system i 2018.
Totalt er det i 20 18 behov for en bevilgning på 3 mill
kr til investeringer.

sum inntekter - 375

mva - refusjon - 375

netto 1 500

Nytt Objekt: Nordre Follo
Matrikkel/Kart/Komtek

brutto 156 Delprosjekt matrikkel/kart og kommunalteknikk skal
starte oppdatering av eiendomsinformasjon mv. i
2018. Totalt er det beho v 0,25 mill kr til
investeringer .

sum inntekter - 31

mva - refusjon - 31

netto 125

Nytt Objekt: Nordre Follo
HR/Øk/Anskaffelser

brutto 1 125 Prosjekt HR, Økonomi og Anskaffelser skal starte
med anskaffelse av en integrert løsning for
regnska p, lønn og innkjøpssystem for NF i 2018. For
2018 er det behov fo r 1,8 mill kr i investeringer

sum inntekter - 225

mva - refusjon - 225

netto 900

Nytt Objekt: Nordre Follo Eiendom
Samlok Rådhusfunksjoner

brutto 8 750 Jf. vedtatt prosjektplan er prosessen med å
samlokalisere tjenester og fagmiljøer og mest mulig
effektivt utn ytte eiendomsmassen i NF iverksat t.
Første fase vil ivareta samlokaliseringer/ flyttinger
av eksisterende rådhusfunksjoner i Ski og Oppegård.
For 2018 er det beho v for 14 mill kr i investeringer.

sum inntekter - 1 750

mva - refusjon - 1 750

netto 7 000

Nytt Objekt: Nordre Follo Pilot
samlok IKT

brutto 375 Det er besluttet at IKT skal være en pilot for
samlokalisering av tjenester med midlertidig
lokasjon i Ski rådhus og gjennom føring innen
1.september 2018. For 2018 er det behov for 0,6
mill kr til investeringer.

sum inntekter - 75

mva - refusjon - 75

netto 300
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Tall i hele 1 000 Tot. prosj. Regnskap Bud. Jus. Bud.

Objekt Prosjektnavn bev.1 tom 20183 2018 2018 Kommentar

Sum investeringer brutto 264 244 224 968

inntekter - 50 489 - 39 514

netto 213 755 185 454

1) Total prosjekt bevilgning er siste vedtatte prosjektramme inklusiv eventuelle endringer foreslått i HP 2018 - 2021.
2) "løp" er løpende kostnader enten hvert år elle r annet hvert år.
3) Regnskap tom april 2018. Sum av kolonner stemmer ikke med total prosjektkostnad.
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5 . 3 Status på de store investeringsprosjektene

Boliger Edv. Griegs vei Fase: Gjennomføring Prosjektnr: 1253 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme April 2018 2018

179 327 Juni 2017 4
Bruttoramme

378 000
Tilskudd

123 073
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose April 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

2

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

2

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

68 055 179 368

Prognose Juni 2017

210 320
16 770 204 047

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-
-
-> Mai 2016
-> Juni 2016
11/2016 ->
September 2017

Utsettelse av IG, spunting, uforutsatte forhold i grunn og påstått endrede riggforhold gir vesentlig utslag på økonomi som ikke er medregnet i beskrivelsen. Nevnte
forhold medfører også behov for økt bruk av prosjekteringstjenester. De økonomiske konsekvensene som følge av overnevnte forhold har nå belastet
usikkerhetsavsetningen vesentlig. Prognose er satt lik vedtatt kostnadsramme.

Opprettholder de føringer som er lagt for miljø. Rådgiver har utarbeidet klimagassregnskap som viser reduksjon i klimagassutstlipp på 12% for materialer brukt i dette
bygget. Dette sett i sammenheng med et referansebygg med et miljømessig allerede godt utgangspunkt. Det er ikke avdekket forurenset masse i grunnen.
Miljøoppfølgingsplanen følges opp fortløpende.

Oppføling av leverandører i prosjektet i samarbeid med Skatt Øst avdekket at en underentreprenør i prosjektet ikke hadde innberettet lønn for sine ansatte i prosjektet til
SkattØst. Entreprenør fikk mulighet for å rette opp i forholdet og har nå ordnet opp og har fått adgang til byggeplassen igjen. Sikkerhet på byggeplass ivaretas i henhold til
plan for SHA (Sikkerhet, Helse og Miljø).

Rapportperiode Status/Kommentar

Entreprenør fortsetter å sende varsel om fristforlengelse og ekstra kostnader forbundet med dette. I tillegg til endrede grunnforhold har entreprenør sendt et stort varsel
vedrørende forsinkelser på grunn av påstått endrede riggforhold samt forhold ved prosjekteringsunderlaget som vil forsinke byggingen. Entreprenør hevder nå at
ferdigdato uten forsering vil være i august 2019. Med forsering er ferdigdato mai 2019.

Overordnede føringer for kvalitet opprettholdes.

2018

Totalt i prosjektet 179 327

KST 20.6.2017

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

Mars 2019
Mars 2019

-
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Tusener Investeringsprofil
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Skriv ut og lagre pdf

Lagre pdf
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Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3408 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme April 2018 2018

184 000 Juni 2017 4
Bruttoramme

230 000
Tilskudd

-
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose April 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

1

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

2018

Totalt i prosjektet 184 000

Vedtaksdok 12/12-2016

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

4.kvartal 2020
4.kvartal 2020

Opprinnelig budsjett er basert på 450 elever. Nåværende planlegging vil basere seg på en 4 parallell skole med maks kapasitet på 784 elever. I tillegg skal det bygges en
flerbrukshall som erstatning for gymsal og en spilleflate på Sofiemyr. Etablering av en midlertidig skole er et kostnadsbærende element i prosjektet. Dette gjelder både
oppføring av paviljonger, månedlig leie og transportkostnader av elevene.

Underlagt konsesjon for fjernvarme men andre alternativer vurderes parallelt eller i kombinasjon med dette. Krav til sortering og gjenvinning utarbeides i forprosjektet.
Det er høye verdier for Radon i området og tiltak vil bli utarbeidet.

Det vil ikke være drift på skolen i gjennomføringsperioden. Det utarbeides en SHA-plan med risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i planleggingsperioden.
Byggherreforskriften og arbeidsmiljøvernloven legges til grunn for dette arbeidet.

Rapportperiode Status/Kommentar

Politisk behandling (B1) 12. februar 2018 i KST. Vedtak godkjent og supplert med fem nye vedtak. Forprosjektet startet opp 4. april og skal avsluttes innen fredag 6. juli
2018. Videre skal forprosjektet med kalkyle legges frem for politisk beslutning, B2, i KST 17. september 2018.

Tek17 og robuste materialer egnet for skolebruk legges til grunn i planleggingsarbeidet. Lokaler for midlertidig skole i byggeperioden utredes fortsatt, og det er 4
muligheter.

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

->12/2017
Februar 2018
03/2018 - 07/2018
September 2018
06/2018 - 12/2018
Februar 2019

4 260 184 000

Prognose Juni 2017

68 278 1 489 16 000
-
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Ny ungdomsskole Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3409 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme April 2018 2018

149 600 Juni 2017 4
Bruttoramme

187 000
Tilskudd

-
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose April 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

2

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

2018

Totalt i prosjektet 149 600

Skolebruksplanen tiltak 6, s 63

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

Q3 2021
Q3-Q4 2021

De avsatte midler for ungdomsskole er ikke tilstrekkelig. Etter behovsanalyse er det klart behov for 7 parallell. Det er heller ikke tilstrekeklig med midler for 6 parallell.
Sikrere kalkyler vil foreligge ved design/løsning for hele bygget (skole og idrett) høsten 2018.

Er ikke underlagt konsesjonsområdet for fjernvarme. Mulighet for å se på synergier i forbindelse med drift av anlegg og energiproduksjon. Miljøundersøkelser i henhold
KU-forskriften følges. KU er konsekvensutreding etter plan- og bygningsloven. Følge opp føringer gitt i UMP i forhold planprogram og de punktere som berører
miljø/grøntområder

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir utarbeidet i forprosjektet.

Rapportperiode Status/Kommentar
Konseptvalgsutredingen (KVU) for ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr ble behandlet i kommunestyret den 12.2. Prosjektet videreført til forprosjekt.
Tilbudsforespørsel til rådgivere sendt ut. Pågrunn av store avvik i tilbud fra rådgivere på rammeavtale ble det besluttet å sende ut konkurranse for 2. gang med
presiseringer og endringer. Frist for tilbud var fredag 13.4. Innen fristen fikk vi tilbud fra alle tre rammeavtaleparter - Arkitema, SWECO og Romfarer. Etter en helhetlig
vurdering vant Arkitema og det ble avholdt oppstartsmøte den 23.4.

I forprosjektet holdes det fokus på løninger som gir riktig nivå på kvalitet med hensyn på bygningenes og omgivelsenes bruksformål.

Q4 2018

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-> 01/2018
Februar 2018
03/2018 - 12/2018
12/2018
Q1-Q3 2019
Q3 2019

1 728 149 600

Prognose Juni 2017

16 800
741 4 868
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Ny idrettshall Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 9127 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme April 2018 2018

162 800 August 2017 4
Bruttoramme

236 000
Tilskudd

26 000
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose April 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

SANN

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

2018

Totalt i prosjektet 162 800

KST 27.3.2017

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

Q2 2021
Q3 2021

En rapport fra Bygganalyse AS sommer 2017 viser at 4 spilleflater vil overstige budsjettet. I henhold til kommunestyrevedtak av 27.3.2017 er det mål om 4 spilleflater.
Sikrere kalkyler vil foreligge ved design/løsning for hele bygget (skole og idrett) høsten 2018. Farge er satt til gul ettersom vi ikke har nok budsjett til fire spilleflater.

Er ikke underlagt konsesjonsområdet for fjernvarme. Mulighet for å se på synergier i forbindelse med drift av anlegg og energiproduksjon. Miljøundersøkelser i henhold
KU-forskriften følges. KU er konsekvensutreding etter plan- og bygningsloven. Følge opp føringer gitt i UMP i forhold planprogram og de punktere som berører
miljø/grøntområder

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir utarbeidet i forprosjektet.

Rapportperiode Status/Kommentar
Konseptvalgsutredingen (KVU) for ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr ble behandlet i kommunestyret den 12.2. Prosjektet videreført til forprosjekt.
Tilbudsforespørsel til rådgivere sendt ut. Pågrunn av store avvik i tilbud fra rådgivere på rammeavtale ble det besluttet å sende ut konkurranse for 2. gang med
presiseringer og endringer. Frist for tilbud var fredag 13.4. Innen fristen fikk vi tilbud fra alle tre rammeavtaleparter - Arkitema, SWECO og Romfarer. Etter en helhetlig
vurdering vant Arkitema og det ble avholdt oppstartsmøte den 23.4. Arkitema satt i gang produksjon umiddelbart og leverte første skisser allerede inne utgangen av
første måned.

I forprosjektet holdes det fokus på løninger som gir riktig nivå på kvalitet med hensyn på bygningenes og omgivelsenes bruksformål.

12/2018

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-> 01/2018
Februar 2018
03/2018 - 12/2018
12/2018
Q1-Q3 2019
Q3 -2019

2 253 162 800

Prognose August 2017

16 800
741 4 868
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Ny svømmehall Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 9130 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme Mars 2018 2018

49 500 Juni 2017 4
Bruttoramme

142 000
Tilskudd

64 100
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Mars 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

3

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

2 463 49 500

Prognose Juni 2017

20 000
1 019 6 611

November 2018

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-> 01/2018
Februar 2018
02/2018 - 12/2018
Januar 2019
01/2019 - 07/2019
-

Det er foretatt en kalkulasjon med usikkerhetsvurdering hvor hovedpostene er synliggjort i saksfremlegget.

Vurdering av energikilder, gjenvinning mm vurderes gjennom pågående forprosjekt. Utedelen av anlegget som berører Kolbotnvannet vil kreve videre utredninger. En
miljøoppfølgingsplan (MOP) vil bli etablert.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø har fokus i forprosjekteringen

Rapportperiode Status/Kommentar

Vi styrer etter fremdriftsplan av 05.03.18 hvor utlysing av tomtesalget er planlagt til juni 2018 og saksfremlegg med innstilling før jul 2018.

Under planlegging for å få avklart det kvalitative ambisjonsnivået. Blant annet forholdet til kapasitetsøkning fra dagens anlegg på Sofiemyr.

2018

Totalt i prosjektet 49 500

KST 27.3.2017

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt
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Nye Greverudlia barnehage Fase: Prosjektering Prosjektnr: 4029 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme April 2018 2018

53 500 Februar 2018 4
Bruttoramme

66 875
Tilskudd

-
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose April 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

3

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

8 205 53 500

Prognose Februar 2018

44 062
5 758 44 062

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-
-
-> Desember 2016
20.09.2017
Desember 2017
Januar 2018

Det er pr i dag ingen krav fra entreprenøren utover kontrakt. Det er ikke mottatt endringsmeldinger fra entreprenøren, men byggherre venter på en endringsmelding på
avklart stellebordløsning. Det er ingenting som nå indikerer avvik på total prosjektkostnad. Det kan noteres at reservene i prosjektet er relativt lav i forhold til
bransjenormen. Etter indeksregulert prisstigning på 3,3 % er reserven 7,4 %. Det betyr ca. kr 3 145 000. Prosjektet følges nøye opp og det foretas fortløpende vurderinger
slik at prosjektet ikke belastes med kostnader som ikke er helt nødvendig.

Oppretholder føringer som er beskrevet i forprosjektet.

Innmeldte mangler på byggeplass fra byggleder - avvik lukket.
Sprengningsulykke – venter på rapport fra arbeidstilsynet

Rapportperiode Status/Kommentar

Det er nå gitt IG for alle arbeider. Hovedaktiviteter i perioden har vært legging av vannbåren varme, forskaling, armering, støping av dekker, gulv og vegger og montering
av stål. Hovedfremdriftsplanen er stram, men det er ingenting som tilsier at det vil være avvik på ferdigstillelse som er januar 2019.

Kvalitet definert i forprosjekt oppretholdes.

2018

Totalt i prosjektet 53 500

KST 25.9.2017

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

Januar 2019
Januar 2019
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Bålerud, vann og avløp Fase: Prosjektering Prosjektnr: 9131 Politisk rapport April 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto
Nettoramme Januar 2018 2018

47 000 April 2018 4
Bruttoramme

58 750
Tilskudd

-
Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Januar 2018

Målekort

2018 4 Fremdrift

3

2018 4 Kvalitet
3

2018 4 Økonomi

3

2018 4 Miljø

3

2018 4 SHA

3

2018

Totalt i prosjektet 47 000

KST 19.6.2017

Milepæl

KVU
Politisk behandling - B1
Forprosjekt
Politisk behandling - B2
Prosjektering
Forventet byggestart
Forventet overtakelse fra entr
Forventet overtakelse behovseier
Forventet ferdig regulert tomt

12/2018 -> 12/2020
Løpende fra 2019

Kostnadene overskrider ikke årets budsjett, men foreløpig kostnadoverslag tyder på behov for økning av totalbudsjett.

Opprettholder de føringer som er lagt for miljø

Finnes foreløpig ikke. Er i tidlig planfaste fortsatt. Det blir flere riggplasser.

Rapportperiode Status/Kommentar

Planarbeidet er noe forsinket, konsulenten leverer planforslag til Oppegård kommune mai 2018. 1. gangs behandling av reguleringsplan august 2018. Behandles i
kommunestyret november 2018.

De forutsatte kvalitetene opprettholdes

Juni 2018

Rapportinfo

Netto

Vedtak Periode

-
Februar 2018
-> Oktober 2017
Juni 2018
Løpende
September 2018

3 500 47 000

Prognose April 2018

20 000
2 747 20 000

-
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6 FI N AN SRAP PORT

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Ledig likviditet utgjorde 504 mill kr per 30.4.2018. Kommunens likvide midler består av innskudd på
kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende finansreglement per
30.4.

31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018

Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 619,0 100 % 504,0 100 %

Innskudd med tidsbinding

Andel pengemarkedsfond
Samlet kortsiktig likviditet: 619,0 100 % 5 04,0 100 % 0 % 0 %
Gjennomsnittlig årlig avkastning 1,1 % 1,3 %
Sammenligning - gjennomsnittlig 3 mnd
NIBOR - rente 0,9 % 1,0 %

Gjennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2018 var per 1.tertial på 1,3 %. Kommunen har en
bedre avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre måneders NI BOR - rente.

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansierings avtaler

Gjeldsporteføljen til kommunen var på 1 840 mill kr ved utgangen av 1.tertial 2018, hvorav startlån til
videre utlån utgjorde 312 mill kr. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat - eller
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko.

Det er ikke gjennomført låneopptak for 2018 hverken for startlån eller øvrige investeringer per
1.tertial. Gjennom vedtak av Handlingsprogrammet 2018 - 2021 kan det i 2018 tas opp inntil
384,2 mill kr i lån til investeringer o g 90 mill kr i startlån.

Ramme
finans - 31.12.201 7 30.4.2018 31.8.2018 31.12.2018
reglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt3 Mill kr % Rbt3 Mill kr % Rbt

Ordinære lån

Lån med pt rente
33 %

989,3 53 % 0,04 971,1 53 % 0,04
Lån med NIBOR basert
rente1 10,0 1 % 0,33 10,0 1 % 0,44

Lån med fast rente 33 % 862,3 46 % 4,52 859,2 46 % 4,21

Samlet l angsiktig gjeld 1 861,6 100 % 2,12 1 840,3 100 % 1,99 - 0 % - 0 %
Låneporteføljens årlige
snittrente 2, 12 % 2,17 %
Sammenligning - kalkyle
rente selvkost2 1,98 % - -

Antall løpende enkeltlån 38 39
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 1.tertial på 2,2 %, hvorav
snittrenten på lån med fast rente var 2,8 % og på lån med flytende rente 1,62 %. Låne porteføljens
snittrente har økt med 0,05 prosentpoeng i 1. tertial. For å redusere risiko for økning i utgiftsnivået
som følge av renteendringer, inngås avtaler om fastrente . Forvaltningen av gjeldsporteføljen er
gjennomført innenfor gjeldende finansreglementet per 30.4.
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Snittløpetid på låneporteføljen til Oppegård kommune var 19,8 år per 30.4.2018.

I finansreglementet er det gitt en ramme
for at snittrentebinding på samlet
rentebærende gjeld skal være mellom ett
og fem år. Gjennomsnittlig
rentebindingstid for hele gjeld sporteføljen
var per 1.tertial på 1,98 år. Grafen til
høyre viser hvordan kommunens
bindingstid på renter forfaller over tid. Lån
med flytende rente og lån med fastrente
med bindingstid som utløper innen 1 år
vises med renteforfall 0 - 1 år.

Kommunen er så rbar for store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente.
Under 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 ren ten 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 ta r utgangspunkt i kommunens gjeld til investeringer ved utgangen av
1.tertial. 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. S tartlån er
ikke tatt med i beregningen da kommunens renteinntekter på utlån vil øke tilsvarende.

Renterisiko - status per 30.04 .201 8 Portefølje fordeling Mill kr
Gjeld med flytende rente 53 % 981
Gjeld med fast rente 47 % 859
Sum gjeld, eks startlån 100 % 1 840

Bankinnskudd 100 % 504
Netto flytende gjeld 477
Beregnet økte utgifter

En økning av rentenivået med 1 prosentpoeng for netto flytende gjeld 5

En økning av rentenivået med 3 prosentpoeng for netto flytende gjeld 14

En økning av rentenivået med 5 prosentpoeng for netto flytende gjeld 24

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 1.tertial 53 %. En økning i rentenivået på ett
prosentpoeng fra dagens nivå vil øke kommunens ne tto renteutgifter med 5 mill kr. Tilsvarende vil en
endring på fem prosentpoeng øke årlige netto renteutgifter med 14 mill kr. Kommunen har
opparbeidet et Skatt - , rente - og pensjonsfond på 53,0 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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7 P LAN STATU S
Planoversikten viser hvilke planoppgaver som prioriteres i planperioden. Hvilke overordnede planer
og temaplaner som prioritere s sier noe om hvilket fokus kommunen skal ha i arbeid et fremover. Det
kan komme flere private reguleringsforslag som har krav på behandling, og de tas inn fortløpende.

Overordnede planer/ temaplaner Ansvarlig
Antatt

sluttbehandling
Status

1. Temaplan for trafikksikkerhet (rullering) Samfunn og teknikk 2018 Ikke påbegynt

2. Kommuneplan for Nordre Follo Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

3. Skolebruksplanen (rullering)
Skole, kvalifisering og
barnevern

2018 Ikke påbegynt

4. Temaplan for klima og energi (rullering) Samfunn og teknikk 2018 Ikke påbegynt

5. Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

6. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (revisjon) Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

7. Planstrategi for omsorgstjenestene, inkl tilstandsrapport Pleie og omsorg 2018 Vedtatt 24.4.18

8. Gå - strategi Samfunn og teknikk 2019 Ikke påbegynt

Arealplaner
Antatt

sluttbehandling
Status

Kommunale reguleringsplaner
1. Rikeåsen Felt B1 (gnr 39/bnr 3) 2018 Ikke påbegynt

2. Sofiemyrveien 8 (gjenvinningsstasjon), detaljregulering 2018 Ikke påbegynt

3. Sofiemyr idrettspark, hall - og skole prosjekt er 2018 I arbeid

4. Løypenett Oppegård nord, områderegulering 2018 I arbeid

5. Oppegård lokalsenter, områderegulering 2018 I arbeid

6. Ny av - og påkjøring fra Roald Amundsens vei - E18 (verbalvedtak nr 4 for HP 2015 - 2019 I arbeid

7. Nedre Ekornrud, områderegulering 2018 I arbeid

8. Skrenten, områderegulering 2018 I arbeid

9. Sønsterudveien, områderegulering 2018 Ikke påbegynt

10. Detaljregulering for Kurud skog (gnr/bnr 45/2) 2018 I arbeid

11. Regulering av infrastruktur på Svartskog 2018 I arbeid

Andre offentlige reguleringsplaner
1. Turveg/båthavn fra Oppegård båthavn til Ingierstrand 2018 Ikke innkommet

2. Kolbotn stasjon 2018 Ikke innkommet

Private reguleringsplaner

1. Sønsterudveien 2b (Kiwi) 2018 Planinitiativ 2 4. 4.18

2. Sofiemyrveien 10 2018 Planinitiativ

3. Kolbotn sentrum, detaljreguleringer (utover de som er nevnt i punkt 4 - 8) 2018 Ikke innkommet

4. Kolbotn, Storebukta, Felt B7 2018 Vedtatt 13.3.18

5. Kolbotn, Felt B1 2018 Innkommet

6. Kolbotn, Felt B2 2018 Innkommet

7. Kolbotn, Felt BFKT 4 og B5 2018 Ikke innkommet

8. Kolbotn, Felt BFKT4 Sentrumsgården 2018 Ikke innkommet

9. Vallhallaveien 70 (Tårnåsen senter) 2018 Innkommet

10. Durendalsveien 1 2018 Vedtatt

11. Tjernsliveien/Tusseveien 1 - 3 2018 Ikke innkommet

12. Lienga 4 2018 Ikke innkommet

13. Klaus Eggesvei 34 2018 I arbeid

14. Lokes vei 5 2018 Planavklaring 6.2.18

15. Del av 39/14 på Mellomåsen 2018 I arbeid

16. Bakkeveien 1, Myrvoll 2018 Ikke innkommet

17. The Well, hotell 2018
1.gangsbehandling

24. 4.18
18. Regulering Vassbonnveien 6 2018 Ikke innkommet

19. Kolbotn, Felt B6 2019 Ikke innkommet

20. Kolbotn, Felt BT3 2019 Ikke innkommet

21. Sønsterudveien 26 2019 Planinitiativ 6.2.18

22. Sønsterudveien 30 2019 Ikke innkommet
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8 STATU S VE R B ALVE D TAK
Nedenfor følger status rapportering for verbalvedtak per 30.4.2018 .

Verbalvedtakene er sortert etter statuslys, ikke vedtaksnummer.

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

Verbalvedtak fra tidligere år
Vedtak Status Navn Kommentar

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.

Verbalvedtak mål - og rammesaken 2018 - 2021
Vedtak Status Navn Kommentar

2 b) Måleintervall for måleindikatorene
"Frivillige timer registrert i
frivillighetssentralen", "Saksbehandlingstid
nye saker PPT", "Andel tiltaksplasser innen
lovpålagt frist i aktive saker", "Flyktninger 18 -
55 år som etter avsluttet
introduksjonsprogram går over i arbeid eller
utdanning", vurderes oppjustert.

Målintervallene ble vedtatt av Kommunestyret 11.12.2017 i
forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018 -
2001 -

3 VA - anlegg Bålerud . Dersom kostnadene ved
etablering av VA - anlegg på Bålerud overstiger
den anslåtte investeringsrammen, 47 mill kr
med tillegg av mva, er kommunestyret innstilt
på at overskytende beløp kan dekkes av VA -
fondet, om nødvendig ved endring av gjeldene
forskrift om vann - og avløpsgebyrer.

Kostnaden overskrider ikke årets budsjett, men foreløpig
kostnadsoverslag tyder på behov for økning av
totalbudsjettet.

6 Oppegård skal videreføre skoleløftet og styrke
innsatsen med tidlig innsats. Det skal legges
inn midler til en samlet økning av
lærertettheten på 1. - 4. trinn på alle
barneskoler i 2018. Det skal legges inn
omstillingsmidler tilsvarende en stilling på
Sofiemyrtoppen skole.

Det er lagt inn kommunale midler til økt lærertetthet,
styrking 1. - 4.trinn fra h østen 2018. Midlene kommer i tillegg
til det øremerkede tilskuddet som mottas fra staten til økt
lærertetthet.

Omstillingsmidler på Sofiermyr skole er lagt inn fra 2020.

7 For å redusere saksbehandlingstiden i PPT skal
det legges inn midler til å opprette en ekstra
stilling i PPT

For å redusere ventelistene tilføres PPT budsjettmidler i
2018 slik at det kan tilsettes en ny PP - rådgiver.

8 Oppegård skal videreutvikle SFO med flere
aktiviteter. Det vurderes opprettet en
prosjektstilling for å videreutvikle SFOs
aktivitetstilbud og skre et mer likeverdig tilbud
på skolene.

Rådmannen vurderer å tilsette en prosjektleder for å følge
opp implementeringen av rammeplan for SFO og
videreutvikle SFOs aktivitetstilbud.
Det er tilsatt egen prosjektleder i 20 % stilling fra januar
2018. Stillingen er vakant grunnet sykdom.



22/18 Referat og orienteringer - 18/00024-6 Referat og orienteringer : Tertialrapport januar - april 2018

T ertialrapport januar - april 2018 Oppegård kommune Side 41

11 Rådmannen bes vurdere hvordan kommunen
kan bygge og leie ut arealer til en friskole i
sofiemyrområdet i forbindelse med skole - og
hallprosjektet.

Det er nå klart at det blir for kostnadskrevende for en
friskole å leie seg inn i et nybygg som kommunen bygge r og
eier. Per i dag har kommunen ingen ledige arealer til utleie.
Oppegård kommune undersøker nå om det i forbindelse
med bygging av Nordre Follo frigjøres noe kommunalt areal
som kan være aktuelt for friskolen å leie. Friskolen skal selv
undersøke privat eide arealer. Ønsket er at arealene skal
være maks 10 minutters gange fra ny idrettshall.

14 Rådmannen bes utrede hvordan de største
vekstkommunene har klart å ha tilstrekkelig
kapasitet i tjenestetilbudet i en periode i sterk
vekst. Herunder vurdere om lengre
nedbetalingstid på lån er et aktuelt tiltak.

Orienteringssak ble behandlet i formannskapet sak 69/2017.
Saken ble tatt til orientering.

15 Det er viktig at den stramme tidsplanene for
bygging av den nye idrettshallen på Sofiemyr
holdes. I dette planarbeidet bes Rådmannen
vurdere å utvide hallkapasiteten til 5 hallflater.

Dette blir ivaretatt i utredningsarbeidet som pågår i
vårhalvåret 2018. Den 5. hallflaten sees også i sammenheng
med en mulig flerbrukshall i nye Kolbotn skole.

17 Det legges vekt på fortsatt å holde høy
aktivitet når det gjelder utskifting av
ledningsnett. Dette gjelder både
vannledninger og avløpsledninger.
Rådmannen bes vurdere om det kan være
aktuelt med et høyere årlig utskiftingsmål enn
1,5 %.

Det er vedtatt po litisk at ny utskiftingstakt skal være 2 %.

18 Det vises til områdereguleringsplanen for
Kolbotn sentrum, der det ble lagt til rette for
bygging av svømmehall i Kolbotn sentrum. Det
legges til grunn at rådmannen kommer med
en konkret sak om dette snares mulig.

Det ble fremmet en politisk sak om dette 13.2.2018 i
kommunestyret der det ble synliggjort at det er mulig å
bygge svømmehall bak Kolben i kombinasjons med boliger.
Det ble vedtatt at arbeidet fortsetter inn i forprosjektfasen.

21 Det innarbeides en strategi for å redusere
bruk av plast i kommunen, inkl i renovasjonen.

Det er gjennom politisk sak høsten 2017 vedtatt at alle
virksomheter skal oppfordres til å iverksette
plastbesparende tiltak hos seg selv. Tiltakene rapporteres
inn til r ådmannen.

5 Rådmannen bes legge til rette for opprettelse
av et mobbeombud plassert hos sentral
skoleledelse i kommunen. Rådmannen
vurderer om dette kan opprettes som et felles
prosjekt for hele Nordre Follo

I Oppegård ble notat om mobbeomb ud løftet til sak 7/18 i
LEV 6.2.2018 . Saken ble tatt til orientering. Samme sak er
tatt til orientering i sak 150/17 i Ski.

Utkast til stillingsbeskrivelse og stillingsannonse for
kommunalt mobbeombud i Nordre Follo er utarbeidet.
Mandatet til det kommunale mobbeombu det skal være å
støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at de får
ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i
barnehage, grunnskole og fritid. I arbeidet har det vært tatt
hensyn til at det fra 1.8.2018 ansettes fylkesvise
mobbeombu d på oppdrag fra regjeringen.

9 Rådmannen bes vurdere muligheten for å
opprette praksisplasser ved skolene fra
"storefri" og ut SFO - tiden for å øke
voksentettheten ved skolene

Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om et
pilotprosjekt på Greverud skole. Oppstart 2018 både for
friminutt og i SFO - tiden, med blant annet lesegrupper.

10 Greverud får økt elevgrunnlag. Rådmannen
bes vurdere muligheten for å benytte
parkeringsplassen ved Greverud skole for en
utvidelse av skolen.

I løpet av våren 2017 ble det gjort et felles utredningsarbeid
i Ski og Oppegård for å se om en kunne finne egnede tomter
i grenseområdene mellom kommunene. Konklusj onen er at
det ikke finnes slike tomter. Det vurderes nå hvordan en kan
utvide Greverud skole - også ved hjelp av parkeringsplassen.
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12 Det skal etableres et Newton - rom lokalisert i
Kolben. Dette skal utvikles fortrinnsvis som et
fellesprosjekt for Nordre Follo kommune.

En arbeidsgruppe fra Oppegård og Ski har i samarbeid med
stiftelsen First Scandinavia utarbeidet et forslag til
utforming og drift av Newton - rom i Kolben. Planen er at
Newton - rommet skal åpne høsten 2019. Elever i Nordre
Follo skal be søke Newton - rommet tre ganger i løpet av
grunnskolen. Tema for arbeid i Newton - rommet skal være i
tråd med trinnets årsplan og vil være henholdsvis
programmering, bygging av roboter og fornybar energi. Det
er søkt om økonomisk støtte fra lokalt næringsliv, diverse
stiftelser og fond til etablering av Newton - rommet.

13 Det opprettes en elbysykkelordning for Nordre
Follo

Det planlegges for en gradvis igangsetting av drift i i andre
halvdel av 2018 i samarbeid med Ski.

16 Oppegård kommune skal samarbeide med
sosiale entreprenører. Rådmannen bes
kartlegge og kostnadsberegne mulige områder
for slikt samarbeid og beskrive hvordan vi skal
kunne lykkes med å komme i gang.

I Formannskapet 15.11.2017 ble det lagt frem en plan på
hvordan kommunen samarbeider og skal samarbeide videre
med sosiale entreprenører.

19 I områdereguleringsplanen for Kolbotn
sentrum er det satt av tomt til barnehage på
Kollen. Rådmannen bes legge til rette for at
denne barnehagen kan drives i privat eller
ideell regi.

Det planlegges en sak for politisk behandling i løpet av 2.
tertial.

20 I forbindelse med kommende
barnehageutbygging bes rådmannen vurdere
om barnehager kan bygges med mer enn 6
avdelinger.

Rådmannen vil vurdere flere avdelinger når nye barnehager
bygges. I tillegg vil det bli vurdert om noen av de
eksisterende barnehagene kan utvides framfor å bygge nye
barnehager.

22 Det innføres plassgaranti for barn fra og med 1
år i barnehagene. Dette gjennomføres i
samarbeid med Ski kommune, som et ledd i
bygging av Nordre Follo kommune

Det er satt i gang et samarbeid med Ski med mulig
saksframlegg siste tertial 2018. Var oppe som notat i
november 2017 med behov for mer tid til å utrede
konsekvensene i den nye kommunen, Nordre Follo

23 Rådmannen bes legge fram en overordnet
oversikt over tiltak som kan bedre forholdene
under fokusområdet "Folkehelse, miljø og
samfunn"

- I april la administrasjonen fram et notat for UMP der man
redegjorde for ulike tiltak som kan bidra til å bedre
tilstanden i Kolbotnvannet og og Gjersjøen. Notat ble tatt til
orientering. I Handlingsprogram 2019 - 2022 blir det konkret
foreslått tiltak og s ynliggjort budsjettbehov for at innsatsen
for å bedre vannene kan økes.
- Follo Ren har iverksatt innsamling av matavfall fra okto ber
2017. Det er foreløpig litt tidlig å fastslå hvilken effekt dette
vil gi på målsettingen om 95% gjenvunnet
husholdningsavf all.
- Valgdeltakelse kommunevalg
Politisk organisering er et delprosjekt i prosjektplanen for
Nordre Follo. Oppegård og Ski kommuner deltar i et
prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i
kommuner som skal slå seg sammen. I dette arbeidet vil
kommunen få innsikt og verktøy for å utvikle
lokaldemokratiet, som igjen kan bidra til å påvirke
valgdeltakelsen positivt.
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Verbalvedtak 201 8
Vedtak Status Navn Kommentar

18 Økt tilbud om ladepunkter for elbil. Oppegård
kommune må tilrettelegge og være
behjelpelig med søknader til miljøfondet i
Akershus fylkeskommune om støtte til
ladepunkter.

Administrasjonen har hatt dialog med Akershus
fylkeskommune om dette. Miljøfondet i fylkeskommunen
deler kun ut tilskuddsmidler til hurtigladestasjoner, dvs i
markedet til store profesjonelle aktører som Fortum, Grønn
kontakt, m.fl. som ikke har behov for kommunal rådgivning
for å søke om dette.
Miljøfondet deler ikke ut tilskuddsmidler til private
ladepunkter for El - bil, det være seg privatpersoner eller
sameier/borettslag. Dermed faller intensjonen i
kommunestyrets vedtak bort.
Til opplysning: Miljøfondet kan bevilge penger til kommuner
som oppretter egne kommunale støtteordninger for
etablering av el - ladeplasser. Dette forutsetter i så fall at
kommunen bidrar med 50 % økonomisk egeninnsats, samt
forplikter seg til å sette av ressurser for å forvalte
tilsk uddsordningen.

21 Oppegård kommune skal utnytte
medlemskapet i Ungt Entreprenørskap bedre.
Som et minimum skal alle ungdomsskoler tilby
elevbedrift som valgfag. Rådmann bes legge til
rette for å utnytte erfaringer og lærerressurser
på tvers av skolene og, om det er mulig,
etablere et samarbeid med Roald Amundsen
videregående skole. For å ha høyt fokus på
entreprenørskap i skolene, bes rådmann
vurdere hvordan dette kan innarbeides i
målekartet for skole.

Det er laget en plan for Ungt Entrepenørskap i
Oppegårdskolen som ble fremlagt som orienteringsnotat i
Levekårsutvalget i april.

Indikator for Ungt Entrepenørskap blir innarbeidet i
målekartet for skole.

14 Rådmannen vurderer om dagens virkemidler
for samhandling mellom skolene er
tilstrekkelig for å sikre at gode tiltak og
erfaringer tas i bruk ved samtlige skoler, og
herunder vurderer behovet for nye tiltak for
bedre samhandling. Lik oppfølging av rutiner
og erfaringsdeling ved skolene er viktig, ikke
minst i forbindelse med utvikling av Nordre
Follo kommune.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på regler og
rutiner for skolene, i tillegg til samarbeidsfora for
erfaringsdeling. Noen områder er definert sammen med Ski
slik at kommunenes rutiner kan harmonisere s .

15 Kommunestyret er innstilt på å innvilge
søknad om lånegaranti på inntil 40 mill kr for
etablering av ny gym - og tennishall i regi av
Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres
ved utbetaling av mva kompensasjon og
spillemidler. Det forutsettes at tennisk lubben
stiller med minimum 15 % egenkapital av
beløpet eks mva. Hallen skal også benyttes til
undervisning for barneskoler,
skolefritidsordning og barnehager på dagtid.
Sambruk med kommunen gjør at dette anses
som et særskilt tilfelle. Rådmannen gis
fullma kt til å fremforhandle avtale om
lånegaranti og gjennomføring. Sak om dette
fremlegges senest i forbindelse med mål - og
rammesaken.

Saken er under utarbeidelse og legges fram i på juni møtet.

19 I forbindelse med bygging eller rehabilitering
av kunstgressbaner, skal det tas initiativ til å
gjøre dette på en mest mulig mijømessig
forsvarlig måte.

Oppegård kommune er invitert til å være med på et
prøveprosjekt i regi av AFK - sammen med 5 andre
kom muner i Norge. Prosjektet handles om å prøve ut
kunstgress UTEN granulat. I første omgang vil dette gjelde
Østre Greverud kunstgressbane.
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20 I forbindelse med nye Hovedplan Vei, med
tilhørende tiltakspan , skal det vurderes
hvordan bedre vintervedlikehold på smale
gangveier, sykkelveier og øvrige gangveier kan
organiseres. Dette gjelder særlig slike veier
som fører til kollektivknytepunkter.

Rådmannen vil ha saken klar til sluttbehandling i juni 2018
og t iltaksplanen vil være klar for behandling i desember
2018.

12 Rådmannen forbereder kjøp av midlertidig
barnehage i stedet for fortsatt leie.

Midlertidig barnehage på Ødegården var opprinnelig
planlagt å være i drift frem til nye G reverudlia barnehage
ble tatt i bruk. Nye lovregler på barnehageområdet, blant
annet bortfall av meropptaket og bebudet ny
bemanningsnorm, medfører at rådmannen nå ø n sker å ha
mulighet for å drif te barne hagen midlertidig også etter at
nye Greverudlia er i drift. Gjeldende leiekontrakt utgår
sommeren 2019. Rådmannen ønsker imidlertid ikke å kjøpe
flere barnehagebygg før det er gjort en nøyere vurdering av
samlet kapasitet mot behov .

13 Rådmannen vurderer flere
arbeidspraksisplasser i skoler og barnehager.

Det å være i arbeid er viktig for innbyggernes folkehelse og
ett samfunnsansvar å bidra til å få mennesker ut i arbeid.
Praksisvennlige virksomheter kan bidra til ønskelig
integrering av minoritetsspråklige og andre som av ulike
årsaker står uten for arbei dslivet. Vi ønsker å være med å
spare samfunnet for mange kostnader både sosialt og
økonomisk.

I dag samarbeider Oppegård kommune med blant annet
NAV og Oppegård kvalifiseringssenter(OKS) om
praksisplasser. Oppegård kommune ønsker å være åpne for
å ta i mot personer som har behov for språktreningsplasser/
arbeidstreningsplasser både fra Nav og OKS. Det er
utarbeidet en intern samarbeidsrutine for samarbeid og det
vil jobbe s med holdningsskapende ut mot virksomhetene i
skole og barnehage, OKS og Nav - Oppeg ård .

16 Det vises til initiativ for utvidelse av Sofemyr
kirke. Rådmannen vurderer om denne
utvidelsen kan løes i kirkens egen regi og med
kommunal garanti.

Det er g jennomført møte med kirkevergen. Det vil komme
en nærmere informasjon om hva kirken egentlig forventer
av kommunen. P er 1.tertial er det ikke avklart.

17 Rådmannen vurderer innføring av obligatorisk
rutinemessig årlig samtale med helsesøster for
alle elever på ungdomstrinnet. Dette tiltaket
vurderes i sammenheng med kommende
forebyggende plan for ungdom.

Forebyggende plan for ungdom legges frem i juni. Vurdering
av obligatorisk samtale med helsesøster blir en del av denne
planen.

22 Biblioteket tilføres 150 000 kr til drift av BUA
for 2018. Det forutsettes at det i løpet av 1.
halvår 2018 vurderes hvordan frivilligheten i
sterkere grad kan trekkes inn i driften av BUA.

Det er ansatt en medarbeider på BUA med formål å trekke
frivilligheten inn i driften av BUA. Det er etablert en
prosjektgruppe for å jobbe med dette. E ndelig rapport
avsluttes august/ september .
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Utvalg 

sak

Møte-dato Saksnavn Arkivsak Frist Ansvar Handling/resultat Status       

F= ferdig 

FSK 

24/18

2018 april Avtale om fremføring av vann og annen infrastruktur 

til Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

18/3679 01.07.2018 EW Avtale er inngått. F

KST 

37/18

2018 mai Tilknytning til Europa - medlemskap i Osloregionens 

Europakontor

18/4160 ML Medlemskap vedtatt av KST. Søknad er 

sendt Osloregionens Europakontor

F

KST 

36/18

2018 mai Veteranplan for Oppegård kommune 17/2169 EKM 2. Tiltak i planen søkes innpasset i 

årsbudsjetter og handlingsprogram ved de 

årlige rulleringer 

F

KST 

24/18

2018 mars Fra Kontrollutvalget - Oppfølging av forv.revrapport, 

internkontroll i OK

18/4031 ML Rådmannens tilbakemelding er tatt til 

orientering. Rådmannen tar med 

anbefalingene til etablering av Nordre Follo.

F

KST 

25/18

2018 mars Fra Kontrollutvalget - oppfølging av forv.re.rapport, 

IKT og beredskap i OK

18/4033 ML Rådmannens tilbakemelding er tatt til 

orientering. Rådmannen tar med 

anbefalingene til etablering av Nordre Follo

F

KST 

11/18

2018 feb

Vurdering av behovet for døgnkontinuerlig 

legevakttilbud og legevaktbil i Follo 

17/4259 EKM Ordningen videreføres, avventer å ta stilling 

til legevaktbil, etter gjennomgang av 

interkom. selskaper vil rdm tilrå 

organisasjonsform

Oppfølging av politiske vedtak
Forkortelser; kommunestyret (KST), Formannskapet (FSK), Utvalg for miljø og plan (UMP), Levekår (LEV), Kontrollutvalget (KU)

Ansvar: Lars Henrik Bøhler (LHB), Jorunn Almaas (JA), Ellen Wibe (EW), Else Karin Myhrene (EKM), Sten Tore Svennes (STS), Monica Lysebo (ML)

Jorunn B. Almaas (JBA), Else Karin Myhrene (EKM), Ellen Wibe (EW), Monica Lysebo (ML)

Saker som er ferdigstilt er uthevet i grått.
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KST 

12/18

2018 feb

ACT-team - samarbeidsavtale mellom Ahus og 

Oppegård kommune 

18/178 EKM KST gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale 

om ACT-team mellom Ahus HF og OK sies 

opp, OK og Ski går i dialog med Ahus ved 

Follo DPS om et nytt samhandlingsteam, 

behandlingstilbudet til pasientgruppen skal 

ikke forringes.

F

KST 

13/18

2018 feb  Justering av vedtekter for skolefritidsordningen i 

Oppegård kommune 

18/153 JA KST har vedtatt endringer i forskriften fom 

1.8.2018

F

KST  

14/18

2018 feb Revidert demokratiprogram for barn og ungdom i 

Oppegård 

18/64 JA Revidert program vedtatt. F

KST 

15/18

2018 feb Fra KU - Forvaltningsrevisjonsrapport om 

vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

17/5643 31.12.2018 ML

Rapportering av oppfølging av politiske 

vedtak er iverksatt.  Øvrige anbefalinger er 

til vurdering: Sjekkliste for hvilke momenter 

som bør dekkes skriftlig i protokollen, 

samlede oversikter over alle politiske vedtak 

og oppfølgingen av disse som er tilgjengelig 

for både politikere og innbyggere. 

KST 

16/18

2018 feb
Sak fra Kontrollutvalget 23/17 - Forvaltningsrevisjon 

av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 

17/5647 Tilbakemelding til 

KU innen 12 mnd

STS
Rådmannen vurderer hvordan 

anbefalingene fra revisjonen kan følges opp.

KU 2017 des Kontrollutvalgets vedtak i sak 26/17 Rådmannens 

tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap 

og internkontroll.

ML Status oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport om IKT og 

beredskap i Oppegård gitt i brev fra 

rådmannen 29.1.18, sak 15/4787-4. 

F

UMP 2017 des Klage på reguleringsplan FV 152 Skiveien Stenfelt - 

Greverud i Oppegård

15/5511 EW Vedtak fra fylkesmannen 28.2.18. 

Kommunestyrets planvedtak av 19.06.2017 

stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

F
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UMP 2017 des Klage på avslag på søknad om disp. fra byggegrense 

mot vassdrag

15/3122 EW Vedtak fra fylkesmannen 

1.2.2018.Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

F

UMP 2017 des Klage på igangsettingstillatelse 17/739 EW Vedtak fra fylkesmannen 5.3.2018. 

Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

F

KST 2017 sep Renovasjon av husholdningsavfall i OK 17/2772 EW Framtidig renovasjonsløsning utredes nå og 

ivaretas gjennom prosjekt Nordre Follo.

KST 

42/17

2017 juni Etablering av Alternativ til Vold i Follo 17/1194 EKM Det er etablert et behandlingstilbud i Follo, 

som er et samarbeid med stiftelsen 

Alternativ til vold og follokommunene. 

KST 

37/17

2017 juni Handlingsprogram: Opprette el-bysykkelordning for 

Nordre Follo

17/2372 EW Se rapportering på verbalvedtak i 

tertialrapport 1. tertial 2018.

KST 

37/17

2017 juni Handlingsprogram: Opprette Newton rom i Kolben 17/2372 JA Se rapportering på verbalvedtak i 

tertialrapport 1. tertial 2018.

KST  

75/16

2016 des Handlingsprogram: Friskole i Sofiemyrområdet 17/2372 JA Se rapportering på verbalvedtak i 

tertialrapport 1. tertial 2018.

KST 

37/17

2017 juni Handlingsprogram: Opprette mobbeombud 17/2372 JA Se rapportering på verbalvedtak i 

tertialrapport 1. tertial 2018.

FSK 

28/17

2017 mai Fairtrade i Oppegård kommune 17/1164 ML KST har bedt rådmannen ta initiativ til at 

Fellesnemnda vurderer om Nordre Follo skal 

bli Fairtrade-kommune. Vedtaket er 

oversendt prosjekt Nordre Follo. 

F

KST 

29/17

2016 feb Rapport om prosjektstyring i byggeprosjekter. 16/653 08.08.2016 Ny frist  

fra KTRL 20. april 17

LHB KU har tatt rapport til orientering. Vedtak 

fra kontrollutvalget er tatt til orientering i 

KST.

F

KST 

75/16

2016 des Verbalvedtak 15/16 Ber om notat om Newton rom i 

en Oppegård skole

16/4825 JA Notat om Newton rom LEV 13.6.17              

Tema Newtonrom LEV 19.9.2017

F
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LEV 

16/17

Rådmann kommer til kommunestyret med en 

opptrappingsplan for hvordan man innen to år kan 

imøtekomme behovet for avlastningstilbudet innen 

TILFU

17/1699 EKM Rådmannen søker å utvide kapasiteten og 

bygge opp nye avlastningstilbud. 

LEV 

8/17 

Rådmannen bes undersøke om elever eller andre 

ressurspersoner med gode kunnskaper i matematikk 

og koding kan undervise i koding for 4.trinn i SFO.

JA Lær kidsa koding, prosjekt 2017/2018. 

Prosjektet er evaluert og planlegges 

videreført.

F

KST 

5/17

2018 feb Forvaltningsrevisjon om internkontrollen. 

Tilbakemelding til Kontrollutvalget

16/4929 01.09.2017 

13.02.2018

ML Rådmannen har i brev av 29.1.18 gitt status 

for oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport om 

internkontroll i Oppegård kommune, sak 

16/2449-7.

F

KU 2017 feb Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap, 

KU sak 3/17. 

17/748 01.09.2017 ML Rådmannens tilbakemelding er tatt til 

orientering. KU ber rådmannen følge opp 

anbefalingene administrativt i forbindelse 

med etablering av Nordre Follo kommune. 

Rådmannen tar anbefalingene med i 

arbeidet.

F

FSK 

88/16

2016 nov Muligheter for etablering av et vennskapssamarbeid 

med en kommune i et utviklingsland

16/4166 høsten 2017 ML Avventes inntil Melhus og Kristiansand 

kommuner har evaluert sitt 

vennskapssamarbeid. Framtidig 

vennskapssamarbeid vurderes for Nordre 

Follo kommune. 

F

UMP 

1/16

2016 feb Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, 

Ingierstrandvn. 96

15/5486 EW Rammetillatelse er gitt. Saken går sin gang F

UMP 

3/16

2016 feb Spørsmål fra Ole Joveng (FrP) – manglende siktlinjer 

på Svartskog

16/566 EW Dette tilfellet er ikke ansett å være spesielt 

trafikkfarlig med akutt behov for tiltak.

F

UMP 

4/16

2016 feb Interpellasjon fra Ole Joveng (FrP) - unødvendig bruk 

av sektormyndighet

16/641 EW Besvart av utvalgsleder i møtet. F
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UMP 

9/16

2016 mar Dispensasjon fra markaloven for renovering av 

våningshus, herunder fasadeendring, etterisolering 

og etablering av toalett og dusj - Dammen 

husmannsplass, Kongeveien 175

15/977 EW UMP sendte klagen tilbake til Bygg og Kart 

for at det skulle komme til enighet med 

tiltakshaver om omfanget av byggeriene. 

Det ble det ikke, og klagen ble fremmet på 

nytt for UMP, se sak 18/17

F

UMP 

18/16

2016 apr Klage – Avslag på søknad om unntak fra 

kommuneplanen - endring av terreng på 

eiendommen Sønsterudveien 4

15/3122 EW Det er dialog mellom søker og bygg og kart. 

Det avventes ny søknad.

UMP 

26/16

2016 mai Klage – Avslag på søknad om dispensasjon for 

bruksendring av fritidsbolig til tomannsbolig 

Ingierstrandveien 88A og 88B

15/3916 EW Kommunens vedtak datert 14.10.2015 

stadfestes. Fylkesmannens vedtak er 

endelig.

F

UMP 

39/16

2016 jun Overordnet plan for skjøtsel, drift og vedlikehold av 

utearealer

15/6550 EW Skjøtselsplanen ble sluttbehandlet i juni 

2017. 

F

 UMP 

47/16

2016 jun Klage - Avslag på søknad om dispensasjon for ny 

atkomstvei og internvei Roald Amundsens vei 184 og 

130A

15/6071 EW UMP opphevet avslaget og ga dispensasjon 

fra Bålerudplanen. Veien er omsøkt, 

tillatelse er gitt og veien er ferdig.

F

UMP 

48/16

2016 jun Klage – Avslag på søknad om dispensasjon og etter 

godkjenning av garasje/bod Roald Amundsens vei 143

15/5683 EW UMP opphevet avslaget og ga dispensasjon 

for bygget. Tillatelse gitt 20. april 2017.

F

UMP 

50/16

2016 jun Interpellasjon fra Lars-Roar Masdal (Høyre) om 

forenkling av planarbeidet

16/2408 EW Besvart av utvalgsleder i møte 21.6.16 F

UMP 

53/16

2016 jun Interpellasjon fra Ole Joveng (FrP) - om vann og avløp 

Bålerud

16/2591 EW Besvart av utvalgsleder i møtet. F

UMP 

71/16

2016 okt Revidert planinitiativ - seniorleiligheter 

Durendalveien 1

16/1785 EW Behandlet i UMP 11.10.2016. Dialog med 

utbygger, SVV og Bane NOR om jernbanebro 

eller gang- sykkelbro over jernbanen.

F

UMP 

90/16

2016 des Klage på avslag på deling av grunneiendom Vestenga 

7

16/252 EW UMP opphevet avslaget. Delingstillatelse er 

gitt i januar 2017

F

UMP 

90/16

2016 des Klage på avslag på deling av grunneiendom Hermods 

vei 12

16/202 EW UMP opphevet avslaget. Delingstillatelse er 

gitt 16. februar 2017

F



22/18 Referat og orienteringer - 18/00024-6 Referat og orienteringer : Oppfølging av politiske vedtak

UMP 

2/17

2017 feb Dispensasjon fra krav om direkte avkjørsel til offentlig 

vei i delesak Roald Amundsens vei 168A

16/4432 EW UMP ga dispensasjon fra Bålerudplanen. 

Søknad om å dele er ennå ikke komplett. 

Eiendommen er fradelt

F

UMP 

3/17

2017 feb Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, jf. pbl. 

§ 1-8, for plassering av uthus Ingierstrandveien 96

15/6412 EW UMP ga dispensasjon fra byggeforbudet i 

strandsonen og tillot plasseringen av 

allerede oppført uthus.

F

UMP 

16/17

2017 mar Klage på avslag på dispensasjoner for deling av 

grunneiendom Framveien, felt B7

16/2043 EW UMP omgjorde sitt tidligere avslag, og ga 

dispensasjon. Videre behandling avventer til 

klagefristen har gått ut.

F

UMP 

17/17

2017 mar Klage på avslag på dispensasjon for renseanlegg - Felt 

B7 - Bålerud, Rødsten og Bekkenstenområdet

16/3373 EW UMP omgjorde sitt tidligere avslag, og ga 

dispensasjon. Videre behandling avventer til 

klagefristen har gått ut.

F

UMP 

18/17

2017 mar Klage på avslag på søknad om dispensasjon og etter 

godkjenning av garasje/bod Roald Amundsens vei 143

15/5683 EW UMP opphevet avslaget og ga dispensasjon 

for bygget. Tillatelse gitt 20. april 2017.

F

UMP 

81/15

2015 des Naboklage – Heving av taket på eksisterende bolighus 

Fjellstien 4

15/2785 EW Fylkesmannen stadfestet kommunens 

vedtak. Klagen førte ikke frem. 

F

KST 

78/15

2015 des Sofiemyrhallen - nybygg eller rehabilitering 15/5888 EW Det er vedtatt at det skal bygges ny hall. F

UMP 

85/15

2015 des Aksjon skolevei 2016 15/6013 EW Utgikk på grunn av problemer med 

høyspentledning. 

F

KST 

14/17

2017 mar Eierskap idrettsanlegg 16/2295 EW Sak om eierskap er behandlet og vedtatt i 

KST.

F

KST 

15/17

2017 mar Lokalisering av svømmehall i Oppegård kommune og 

konsept for finansiering

16/1524 EW Vedtak i KST 27.4.2017 følges opp av 

prosjektkontoret. Oppfølgingssak er lagt 

frem for KST høsten 2017.

F

KST 

18/17

2017 mar Interpellasjon fra H. Thuestad. Hundehold i Oppegård 17/1184 EW Interpellasjon med ordførers svar behandlet 

som orienteringssak i FSK. Saken tatt til 

orientering.

F
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KST 

19/17

2017 mar Interpellasjon fra Merete Bellingmo (Ap). 

Miljøkriterier i forhold til kommunens innkjøpsrutiner

17/1284 ML
interpellasjon besvart i KST. Fulgt opp med 

temamøte i FSK om innkjøp 23.8.17.

F

KST 

1/17

2017 feb Samarbeid med Ski kommune om felles plan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 2018-2030

17/195 EW Det er behov for å avvente vedtatt 

kommuneplan for Nordre Follo.

KST 

2/17

2017 feb Renovasjonsløsning for Oppegård kommune 17/367 EW Ivaretas i prosjekt Eierskap og 

interkommunale samarbeid i Nordre Follo.

KST 

4/17

2017 feb Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport om PPT i skole og 

barnehage Saksutskrift sak 36/16. Saksutskrift vedtak 

sak 34/16

16/4900 15.mai JA/STS Notat fremlagt 9.5.2017. F

KST 

79/16

2016 des Interpellasjon fra Synnøve Kronen Snyen, SV, vedr. 

utleie av kommunale boliger og treårsregelen

16/4813 EKM Interpellasjonen besvart av ordfører uten 

realitetsbehandling. Oversendt FSK.

KST 

67/16

2016 nov Sak fra Kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 

2017-2020

16/4222 2017 LHB Følges opp av kontrollutvalget. F

KST 

69/16

2016 nov Spørsmål til KST 28.11.2016 fra Hanna Meyer 

Thuestad (V) vedrørende ulovlig oppsatt gjerde og 

forurensning fra eiendom

16/4483 EW Besvart av Utvalgsleder Kjell Pettersen i KST 

28.11.2016.

F

KST 

59/16

2016 okt Sak fra kontrollutvalget - Overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2010

16/3773 2017 (årlig) LHB Følges opp av kontrollutvalget  F

KST 

47/16

2016 sep Tilstandsrapport for grunnskolene skoleåret 

2015/2016

16/2730 JA Publisert - ferdig. F

KST 

34/16

2016 jun TERTIALRAPPORT JANUAR-APRIL 2016 16/1080 Verbalforslagene 

10-14, 16, 18, 19, 

21 og 24 må følges 

opp

LHB Oppfølging fremgår av rapportering i 

tertialrapport og årsberetning. 

F

KST 

36/16

2016 jun Idrettshall, svømmehall og Sofiemyr Crossover 16/2295 EW Under arbeid. 

KST 

40/16

2016 jun Ny selskapsavtale Follo Ren IKS 16/2184 EW Ny eieravtale vedtatt av rep.skapet i Follo 

Ren 16.12.2016.

F
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KST 

20/16

2016 mai Skolebruksplan 2016-2030 15/2406 LEV forelegges sak 

om endring i 

forskrift. Planen 

rulleres 2. hvert år

JA Vedtatt i kommunestyret 9.5.2016 F

KST 

30/16

2016 mai Interpellasjon fra Synnøve Kronen Snyen, SV 

vedrørende "Skatteparadisfri sone"

16/1935 ML Besvart av ordfører i møtet F

KST 

31/16

2016 mai Spørsmål til KST 9.5.2016 fra Line Nordhaug, KRF 

vedrørende "Vold i nære relasjoner"

16/1932 EKM Interpellasjonen besvart av ordfører. F

KST 

9/16

2016 mar Rullering alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 16/674 ML Vedtatt av KST 14.3.2016. F

KST 

3/16

2016 feb Rapport om selskapskontrollen 2015 15/6791 LHB KST ber sin eierrepresentant i selskapet 

følge opp.

F

KST 

4/16

2016 feb Rapport om prosjektstyring i byggeprosjekter 16/653 tilbakemeld til KU 

innen 6 mnd

LHB Tilbakemelding er gitt F

KST 

79/15

2015 des Tiltaksplan for kommunale bygg 2016-2019 15/5857 EW Tiltaksplan i perioden 2016-2019 er ferdig. F

FSK 

98/15

2015 des Kommuneplan - vurdering av temaer som bør 

revideres

15/2344 første halvår 2016 EW Fulgt opp i kommunal planstrategi 

behandlet i kommunestyret 28.11.2016.

F

FSK 

103/15

2015 des Mottak av flyktninger 15/560 EKM Gjennomført etter kommunestyrets vedtak. F

FSK 

5/16

2015 feb Klage på søknad om redusert betaling SFO på 

medisinsk grunnlag

15/6352 JA Svar på klagen vedtatt i FSK. F

FSK 

23/16

2016 mai Retningslinjer for Oppegård politiråd 16/1409 JA Vedtatt 4.5.2016 i FSK. F

FSK 

42/16

2016 jun Oversikt over kommunale eiendommer 16/1899 EW sak 64/16 Hvitebjørn gård er solgt og 

oppgjør er mottatt. 

F

FSK 

43/16

2016 jun Overordnet plan for skjøtsel, drift og vedlikehold av 

utearealer

15/6550 EW Skjøtselsplanen ble ferdig behandlet i juni 

2017. 

F
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FSK 

56/16

2016 jun Klage over vedtak om tildeling av leilighet 16/2507 EKM klage oversendt fylkesmannen. Har ikke fått 

svar ennå. 

FSK 

59/16

2016 sep Handlingsplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-

2021

16/2291 EW Vedtatt i FSK 7. sept 2016 (sak 59/16) F

FSK 

71/16

2016 sep Klage på avslag på krav om dekning av utgifter til 

dispensasjonssøknad Svartskogveien 8

15/6665 EW Klagesak er avsluttet. F

FSK 

81/16

2016 okt Nye Greverudlia barnehage – godkjenning av 

forprosjekt og byggeoppdrag

16/2574 retur rådmann STS Greverudlia barnehage er under oppføring. F

FSK 

96/16

2016 nov Aktivitetsplikten - verbalvedtak 11 16/4553 EKM Notat lagt frem i mai 2017. F

FSK 

97/16

2016 des Høring - Planprogram - Politiets nasjonale 

beredskapssenter på Taraldrud

16/4211 EW Høringsuttalelse avgitt av FSK 7.12.16. 

Løpende kontakt med staten om 

utarbeidelse av reguleringsplan.

F

FSK 

102/16

2016 des Tiltaksplan for kommunale bygg 2017-2020 16/4020 EW Tiltaksplan i perioden 2017-2020 er ferdig. F

FSK  

109/16

2016 des Spørsmål til FSK 21.12.2016 fra Ida Lindtveit (KrF) 

vedr. kommunens rutiner i forbindelse med 

juletregang og skolegudstjeneste

16/4949 JA Felles rutiner for juletregang og 

julegudstjenste laget. 

F

FSK 

110/16

2016 des Spørsmål til FSK 21.12.2016 fra Bjørn G. Ganger(Ap) 

vedr. kommunens arbeid rundt "tidstyver" i offentlig 

sektor

16/4954 ML Innbyggere og medarbeidere kan melde 

tidstyver via  link på internett og intranett.

F

FSK 

112/16

2016 des Fullmakt til ordfører - klage på Fylkesmannens pålegg 

angående skytestøy på Kurud

16/5037 EW Klage oversendt fylkesm. Klage ligger nå til 

behandling i miljødirektoratet. 

F

FSK 

4/17

2017 feb Høring - forslag til forskrift om pedagogisk bemanning 

og dispensasjon i barnehager

17/199 STS Uttalelse sendt til Utd.direktoratet 9.2.17. F

FSK 

5/17

2017 feb Høring - navneforslag til Follobanens tunnel 17/429 EW Vedtak sendt Bane NOR SF 10.2.17 F

FSK 

7/17

2017 feb Revidert forskrift om skoletilhørighet 16/3823 Endre forskrift JA Endret forskrift vedtatt i KST 13.2.17 F
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FSK 

12/17

2017 mar Nærpolitireformen - klage vedrørende endringer i 

lensmanns- og politidistrikter og tjenestesteder i Øst 

politidistrikt

17/786 ML Klagen ble avvist av justis- og 

beredskapsdepartementet i brev av 

24.5.2017.

F

FSK 

15/17

2017 mar Reservevannledning Oslo - Oppegård 17/958 EW Administrasjonen er i dialog med 

departementet. Arbeidet går som planlagt. 

FSK 

19/17

2017 mar Lokalisering av svømmehall i Oppegård kommune og 

konsept for finansiering

16/1524 Rådm. Utreder 

lokalisering/finansi

ering på felt BT3. 

tilbake høsten 17 

m/kostn.overslag

EW Vedtak i KST 27.4.2017 følges opp av 

prosjektkontoret. Oppfølgingssak vil legges 

frem for KST høsten 2017.

F

FSK 

20/17

2017 mar FORNYELSE OG UTVIKLING AV LOKALDEMOKRATIET I 

KOMMUNER MED VEDTAK OM SAMMENSLÅING

17/746 ML Søknad om deltakelse sendt 19.4.17. Plass i 

prosjektet for Oppegård og Ski bekreftet fra 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.

F

FSK 

21/17

2017 mar VTA-plasser i Oppegård kommune 17/807 EKM Politisk behandlet i mars 2017. Vedtakene 

arbeides det videre med. 

LEV 

25/15

2015 des Statusrapport - prosjekt "Sammen om en bedre 

kommune"

15/5671 prosjekt-periode til 

juni 2017

EKM Prosjektet er avsluttet. Arbeidet følges opp 

videre i linjen. 

F

LEV 

18/16

2016 mai Kompetanse for kvalitet – Kompetanseplan for 

grunnskolene i Oppegård

2016-2017

16/1617 JA Vedtatt i KST 9.5.2016 F
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Ansvar: Lars Henrik Bøhler (LHB), Jorunn Almaas (JA), Ellen Wibe (EW), Else Karin Myhrene (EKM), Sten Tore Svennes (STS), Monica Lysebo (ML)

Jorunn B. Almaas (JBA), Else Karin Myhrene (EKM), Ellen Wibe (EW), Monica Lysebo (ML)

Saker som er ferdigstilt er uthevet i grått.
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KONTROLLUTVALGET I 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2015 - 2018 
Nr. 1/18                Ajour pr 05.09.18 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger 

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

6.Annet 

Oppegård         

 2015:        

 PPT i skole og barnehage FDR KU 11.9.14 KU 11.12.14 KU 27.1.15 KU 3.9.15 
KST 21.9.15 

KU 8.12.16 
KST 13.2.17 

 

 Prosjektstyring i byggeprosjekter FDR KU 11.12.14 KU 11.12.14 KU 26.3.15 KU 28.1.16 
KST 8.2.16 

KU 20.10.16 
KU 27.4.17 
KST 15.5.17 

 

 IKT og beredskap FDR KU 11.9.14 KU 11.12.14 KU 26.3.15 KU 10.3.16 
KST 9.5.16 

KU 26.1.17 
KU 7.12.17 
KU 8.3.18 
KST 19.3.18 

 

 2016:        

 Internkontroll Deloitte KU 28.1.16 KU 10.3.16 KU 28.4.16 KU 8.12.16 
KST 13.2.17 

KU 7.12.17 
KU 8.3.18 
KST 19.3.18 

 

 2017:        

 Internkontroll i barnehager Deloitte KU 20.10.16 
KST 28.11.16 

KU 26.1.17 KU 16.3.17 KU 7.12.17 
KST 12.2.18 

(frist: innen 12 
mnd.) 

 

 Vedtaksoppfølging Deloitte KU 20.10.16 
KST 28.11.16 

KU 26.1.17 KU 16.3.17 KU 7.12.17 
KST 12.2.18 

(frist: innen 
utgangen av 
2018) 

 

 2018:        

 Psykososialt læringsmiljø Deloitte KU 7.9.17 
KST 25.9.17 

KU 25.1.18 KU 8.3.18 (høsten 2018)   

 Ernæring til eldre i hjemmesykepleie  
og i sykehjem 

Deloitte KU 7.9.17 
KST 25.9.17 

KU 25.1.18 KU 8.3.18 (høsten 2018)   

 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgar 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 23.8.18 

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 

 

Vedtatte møter 2.halvår: 

23.8 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

27.9 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

1.11 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

(29.11 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus) 

 

Gjennomført 

Gjennomført  

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Avlyst 

 

 

(ekstra møte) 

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  KU 24.4.18 KST 18.6.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte KU 24.4.18 KST 18.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 24.4.18 KST 18.6.18 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

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 KU 31.5.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 1.05.18 – 31.10.18) Nov. 2018 Deloitte   

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:     

 Internkontroll  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

13. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll i barnehager  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

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 13.2.17 

 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 

KST 19.3.18 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.5.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake) 

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

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:     
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 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 høsten 2018     
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