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Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i
Ski kommune til orientering.

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette
følgende tiltak:
a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente

gjennomgås med sikte på innsparing. Tiltak for å få flyktninger i arbeid
forsterkes.

b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger overtas av Boligkontoret i
virksomhet Eiendom.

c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om
kommunen trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av
et voksenopplæringssenter som dekker både grunnskole for voksne og
kvalifisering av flyktninger, vurderes også.

d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente utføres om lag
annenhvert år.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ski kommunestyre 

Vedlegg: 
SkiFlyktningerRevisjonsrapport 

SAKSUTREDNING: 
Det ble foretatt bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende integrering av 
flyktninger i Ski kommune 05.09.2017 i sak 30/17.  

Kontrollutvalget vedtok i møte 28.11.2017 i sak 42/17 Mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen 2018 følgende:  



27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune - 18/00012-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune

 Side 2 av 5 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjon av følgende:  

a. Ressurskrevende brukere  
b. Integrering av flyktninger  

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste 
møte. 

 
I møte 22.01.2018 i sak PS 2/18 ble prosjektplan vedtatt og problemstillingene 
nyansert av Follo Distriktsrevisjon IKS ved prosjektplan datert 5.1.2018. 
 
Mål og problemstillinger: 
Kontrollutvalget besluttet følgende mål og problemstillinger for prosjektet 28.11.2017 
i sak 42/17: 
 
Formål: 
Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med målsetting om integrering av 
flyktninger.  
 
Problemstillinger: 

1. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige 
mindreårige flyktninger?  

2.  
a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og  
b) får flyktningene jobb etterpå?  

3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for 
integreringsarbeidet?  

4. Hva mener flyktningene?  
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med 

NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?  
6.  

a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre 
kommuner, og  

b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?" 
 
 
Fakta i saken: 
Ski kommune vedtok å bosette til sammen 326 flyktninger i 2014–2018. Faktisk 
bosetting i femårsperioden blir trolig 277 flyktninger. I tillegg bosettes 83 
familiegjenforente til flyktninger. Det er bosatt totalt 360 flyktninger og 
familiegjenforente i femårsperioden, det vil si gjennomsnittlig 72 personer per år.  
 
Lavere bosetting enn vedtatt skjedde hovedsakelig i de uoversiktlige årene 2015 og 
2016 da staten høynet sin anmodning, særlig for enslig mindreårige, men uten å 
kunne «levere» det høye antall flyktninger. Tar man med de familiegjenforente, blir 
det høyere bosetting enn vedtatt. Bildet er sammensatt, og bosetting av flyktninger er 
en komplisert prosess. 
 
Bosetting av flyktninger og familiegjenforente i Ski kommune nådde en topp med 120 
personer i 2015. antallet har sunket til 24 personer i 2018 (-80%). Bosetting av 
flyktninger har sunket fra 81 personer i 2015 til 20 personer i 2018 (Etter anmodning 
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fra IMDi kan fem flyktninger komme i tillegg i 2018). Bosetting av familiegjenforente til 
flyktninger har sunket fra 39 personer i 2015 til fire personer i 2018 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Integrering av flyktninger: 
Vedlagt følger Forvaltningsrevisjonsrapport – Integrering av flyktninger, datert 
03.08.2018. 
 
Sentrale funn 
 
Hovedsakelig tre virksomheter arbeider med bosetting av flyktninger: NAV Ski, 
Eiendom og Familiens hus. 
 
Avdeling Bosetting og kvalifisering etterlyser flere små boliger (ca. 40m2) til enslige 
flyktninger, for å begrense boutgiftene.  
 
Follo kvalifiseringssenter har som mål at alle introdeltakere skal få språkpraksis to 
dager i uken i 3-6 måneder. 85 % av introdeltakerne gjennomfører språkpraksis. 
Årsaker til at ikke alle gjennomfører, er at introdeltakere går over i andre 
tiltak/utdanningsløp, samt helseproblemer, familiesituasjon, religiøse/kulturelle 
hindringer eller svake norskkunnskaper. Alle som fullfører introduksjonsprogrammet 
ved Follo Kvalifiseringssenter, avlegger norskprøve (skriftlig og muntlig) og 
samfunnskunnskapsprøve. 
 
Revisor anslår at rundt 55% av Skis flyktninger/familiegjenforente kommer i jobb 
(tilnærmet heltid) innen ti år etter bosetting. 
 
Ved nasjonale prøver i norsk 2017 oppnådde 47 % av deltakerne ved Follo 
Kvalifiseringssenter resultat B1/B2 i norsk muntlig og 36 % i norsk skriftlig. Deltakere 
ved Follo Kvalifiseringssenter oppnår 12 % høyere score enn i landet for øvrig.  Dette 
er viktig ettersom stadig flere arbeidsgivere krever norskprøve med resultat på høyt 
nivå (minimum B1).  
 
For utdanning og integrering i arbeidslivet scorer Ski kommune høyere enn 
landsgjennomsnittet på 60 % med henholdsvis 69 % i 2016 og 78 % i 2017. 
 
For sosial integrering opplever både flyktninger og ansatte i kommunen at det er lite 
sosial omgang med etniske nordmenn. Det fremkommer at minoritetsungdom som 
deltar i organiserte fritidsaktiviteter har et stort sosialt fortrinn.  
 
Ski kommune praktiserer i liten grad målstyring av flyktningintegrering. Dersom 
Nordre Follo kommune utarbeider en helhetlig integreringsplan, bør mål- og 
resultatkjeden utvikles på dette tjenesteområdet.  
 
Norske kommuner har valgt ulike organiseringer av flyktningarbeidet. I noen kommer 
er flyktningrettede tjenester samlet i én virksomhet. I Ski kommune blir eksisterende 
virksomheter benyttet (NAV Ski, Eiendom og Familiens hus). Få tjenesteområder er 
så tverrfaglige som integrering av flyktninger og familiegjenforente. NAV Ski har et 
godt samarbeid med øvrige virksomheter. Det har imidlertid vært 
samarbeidsutfordringer mellom NAV Ski og Familiens hus og kapasitetsproblemer i 
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avdeling Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Ny smittevernhelsesøster tiltrer i 
august 2018, noe som vil forbedre kommunikasjonen.  
 
Sammenslutningen til Nordre Follo åpner for etablering av et stort 
voksenopplæringssenter med pedagogiske og økonomiske stordriftsfordeler, samt 
forenkle en sektor med høy kompleksitet.  
 
Ski kommune satser på forebyggende ungdomsarbeid på systemnivå gjennom SLT-
modellen. 
 
Kommunalt ansatte gir uttrykk for at frivilligheten gjør en stor innsats i 
integreringsarbeidet i Ski.  
 
Ski kommune sine totale utgifter per flyktning/familiegjenforente ligger på 16 % mer 
enn for 22 utvalgskommuner (Rapport fra Beregningsutvalget august 2017). 
Merutgiftene skyldes i all hovedsak sosialhjelp der utgifter til økonomisk sosialhjelp til 
flyktninger og familiegjenforente er mer enn dobbelt så høye i Ski kommune som i 
utvalgskommunene. Dette indikerer at flyktningsarbeidet i Ski kommune ikke drives 
helt kostnadseffektivt, men revisor er av den oppfatning at det foreligger høy 
tjenestekvalitet. Sosialhjelpsutgiftene er mer enn tredoblet i perioden 2014 til 2018. 
Dette skyldes først og fremst høy bosetting av flyktninger i perioden og stigende 
boutgifter, men også en høy andel flyktninger med nedsatt arbeidsevne, samt noe 
høy og langvarig stønad.  
 
Avdeling Bosetting og kvalifisering gikk med et driftsunderskudd på 1,0 mill. kr. I 
2017, som forventes å stige til 10,5 mill. kr. I 2019. Dette bør imidlertid ses opp mot 
høye driftsoverskudd i 2015 og 2016, som mange kommuner ville ha avsatt på 
disposisjonsfond. I sum over 2015-2019 ligger avdelingen an til et lite 
driftsunderskudd på 355 000 kr, det vil si at flyktningstjenester til voksne flyktninger 
går om lag i null sett over femårsperioden.  
 
Lavere bosettingstall medfører etter hvert synkende inntekter fra statstilskudd. 
Økonomiplanen legger opp til at avdeling bosetting og kvalifisering sine driftsutgifter 
reduseres med 13.6 mill. kr (-28,7 %) fra 2017 til 2019.  
 
NAV Ski og virksomhet Eiendom søker aktivt tilskudd i forbindelse med integrering av 
flyktninger. Det ble totalt gitt tilskudd på kr. 93,7 millioner i 2017. Ved enkelte 
anledninger har virksomhet Familiens hus sin avdeling for enslige mindreårige gått 
glipp av tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne/atferdsvansker i 
bofellesskapene, noe avdelingen har trukket lærdom av.  
 
Nordre Follo bør vurdere om kommunen trenger fem bofellesskap.  
 
 
Revisjonens anbefalinger 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente 
gjennomgås med sikte på innsparing. Tiltak for å få flyktninger i arbeid 
forsterkes.  
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b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger overtas av Boligkontoret i virksomhet 
Eiendom. 

c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om 
kommunen trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et 
voksenopplæringssenter som dekker både grunnskole for voksne og 
kvalifisering av flyktninger, vurderes også. 

d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente utføres om lag 
annenhvert år.  

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at rapporten svarer opp kontrollutvalgets mål og 
problemstillinger.  
 
Sekretariatet foreslår at det legges inn et eget punkt i innstillingen om at rådmannen 
gir tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 
12 måneder. En slik tidsfrist gir rådmann mulighet for å rapportere tilbake om 
oppfølgingen av anbefalingene for hele 2018 og deler av 2019.  
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
 
Ås, 28.08.2018 
 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 5.9.2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av 

flyktninger. Formålet er å "Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med målsettingen om 

integrering av flyktninger". Seks problemstillinger undersøkes. 

1.2 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.2.1 Bosetting av flyktninger i Ski kommune 

På anmodning fra staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtok Ski kom-

munestyre å bosette til sammen 326 flyktninger i 2014–2018. Faktisk bosetting i femårsperio-

den blir trolig 277 flyktninger. I tillegg kommer bosetting av 83 familiegjenforente til flykt-

ninger. Ski kommune har bosatt totalt 360 flyktninger og familiegjenforente i femårsperioden, 

det vil si 72 personer per år i gjennomsnitt.  

  

Bosetting av flyktninger er en komplisert prosess. Staten kunne ikke "levere" det forespeilte 

antall flyktninger i de uoversiktlige årene 2015 og 2016. Revisor finner at Ski kommunes 

administrasjon har oppfylt kommunestyrets bosettingsvedtak på en god måte.  

1.2.2 Utdanning og jobb for flyktninger 

Flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som bosettes i Ski, gjennomfører 

som hovedregel et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Introprogram omfatter ca. 

1500 undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap m.m. NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering utarbeider individuell plan sammen med flyktningen. Introprogrammet er 

heltids og helårlig. Ved ugyldig fravær får deltakerne trekk i introduksjonsstønad.  

 

Ski kommune har 108 deltakere i introduksjonsprogram (27.6.2018). Nesten halvparten har 

sitt introprogram ved Follo Kvalifiseringssenter IKS, mens 1/3 tar det ved Ski voksenopplæ-

ring (grunnskole), samt at noen tar videregående opplæring og annet opplegg (kurs, praksis). 

17 personer har permisjon fra introprogram grunnet sykdom, fødsel og arbeid. NAV Ski har 

stort fokus på arbeidsrettet introprogram. Utfra nasjonale data anslås at rundt 55 % av Skis 

flyktninger/familiegjenforente kommer i jobb (tilnærmet heltid) innen ti år etter bosetting. 

1.2.3 Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet 

Ski kommune har i liten grad målstyring av flyktningintegrering, men kommunen lykkes godt 

med å nå naturlige mål for integreringsarbeidet. Ved nasjonale prøver i norsk 2017 oppnådde 

12 % flere deltakere ved Follo Kvalifiseringssenter høyt nivå enn i landet. Nasjonalt mål for 

introduksjonsprogrammet er at minst 70 % av deltakerne skal være i utdanning/jobb ett år 

etter avsluttet program. Ski kommunes introdeltakere oppnådde 69 % i 2016 og 78 % i 2017, 

som er bedre enn landet. Flyktninger i Ski synes å ha lite sosial omgang med etniske nord-

menn, slik tilfellet er i mange kommuner. De som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, har et 

sosialt fortrinn.  

1.2.4 Hva mener flyktningene? 

Kommuneadministrasjonen har i liten grad utført brukerundersøkelser på integreringsområdet. 
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Revisor har gjennomført en brukerundersøkelse av introdeltakere bosatt i Ski ved Follo Kvali-

fiseringssenter IKS. Respondentene ga en total snittskår på 4,4 (skala 1–6). Introdeltakernes 

tilfredshet ligger dermed i øvre halvdel av karakterskalaen. Respondentene var mest tilfreds 

med at introprogrammet er tilpasset deres behov og at de lærer mye om det norske samfunnet; 

de er dessuten glade for å bo i Norge og har tro på å få en jobb innen seks år.  

1.2.5 Kommunens interne samordning og samspill med NAV og frivillighet  

Flyktningtjenester til voksne flyktninger er lagt til virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering. Dette gir flyktningkonsulentene tilgang til hele NAVs tiltaksportefølje, noe 

som er en fordel i integreringsarbeidet. Ski kommunes organisering virker hensiktsmessig. 

NAV Ski har i hovedsak godt samarbeid med andre virksomheter i kommunen. 

  

Frivilligheten gjør en stor innsats i integreringsarbeidet i Ski. Frivilligsentralen i Ski har bar-

selgrupper, kulturkafé, datakafé og kurs for alle nasjonaliteter. Ski Røde Kors tilbyr flykt-

ningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp, aktivitetsgruppe, innebandy, svømmekurs og turer.  

1.2.6 Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt, og er krav sendt inn? 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at Ski kommune har 16 % høyere utgifter 

totalt per flyktning/familiegjenforent enn gjennomsnittet for 22 utvalgskommuner, herunder 

dobbelt så høye sosialhjelpsutgifter. Dette indikerer at kommunens flyktningarbeid ikke dri-

ves helt kostnadseffektivt, men høy tjenestekvalitet er en riktigere betegnelse. Ski kommunes 

sosialhjelpsutgifter til flyktninger er tredoblet fra 2014 til 2018. Dette skyldes først og fremst 

høy bosetting av flyktninger og stigende boutgifter, men også en høy andel flyktninger med 

nedsatt arbeidsevne, samt noe høy og langvarig stønad. 

 

Avdeling Bosetting og kvalifiserings driftsresultat går om lag i null i femårsperioden 2015–

2019. Lavere bosettingstall medfører synkende inntekter fra statstilskudd fremover. Budsjett 

og handlingsplan 2018–2021 legger derfor opp til at avdeling Bosetting og kvalifiserings 

driftsutgifter reduseres med 13,6 mill. kr (-28,7 %) fra 2017 til 2019. Avdelingens personell 

planlegges redusert fra tolv årsverk i 2017 til syv årsverk i 2020.  

 

Statlige driftstilskudd (fra IMDi) til Ski kommunes flyktningarbeid beløp seg til 93,7 mill. kr i 

2017. Til investering i boliger for vanskeligstilte innbyggere, herunder flyktninger, mottok 

Ski kommune tilskudd fra Husbanken på 15,1 mill. kr (25,7 %) i 2014–2017. Virksomhetene 

NAV Ski og Eiendom har gode rutiner for å innhente aktuelle tilskudd. 

1.3 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente gjennomgås 

med sikte på innsparing. Tiltak for å få flyktninger i arbeid forsterkes. 

b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger overtas av Boligkontoret i virksomhet Eiendom.  

c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen 

trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et voksenopplæringssenter 

som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flyktninger, vurderes også. 

d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente utføres om lag annethvert år. 

 

Steinar Neby /s/    Didrik Hjort /s/ 

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."    
 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-

utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunn-

laget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å "Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med 

målsettingen om integrering av flyktninger". Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks 

problemstillinger:  

1. "Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige flykt-

ninger? 

2. a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktningene jobb etterpå? 
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3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet? 

4. Hva mener flyktningene? 

5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV, lokal-

samfunnet og frivillighet? 

6. a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, og 

b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?" 

2.3 Avgrensning og presisering 

Ifølge FNs flyktningkonvensjon er en flyktning "enhver person som befinner seg utenfor det 

land han/hun er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, 

religion, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe". Flyktninger i Norge 

omfatter hovedsakelig to kategorier:  

1. FNs kvoteflyktninger.
1
 

2. Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge. Fra de får oppholdstillatelse, beteg-

nes de flyktninger.
2
 Også enslige mindreårige er flyktninger.

3
  

 

Introduksjonsprogram (introprogram) er et toårig kvalifiseringsprogram som inneholder 

minimum 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Introprogrammet er obligatorisk 

for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som mottar 

økonomisk støtte fra det offentlige og som har behov for grunnleggende kvalifisering. 

 

En bosatt flyktning som ønsker at hans/hennes foreldre, ektefelle eller barn skal flytte til 

ham/henne i Norge, kan sende søknad om familiegjenforening til Utlendingsdirektoratet 

(UDI). Når familiegjenforening er godkjent av UDI, kan ikke kommunene si nei til bosetting 

av familiemedlemmene. Familiegjenforente er ikke flyktninger.
4
 Det er to typer familiegjen-

forente:  

 Flyktningers familiegjenforente gjennomgår introprogrammet på linje med flyktninger. 

Flyktningers familiegjenforente omtales ofte som flyktninger fordi de mottar mye av de 

samme tjenestene. 

 Nordmenns familiegjenforente, f.eks. utenlandske kvinner som har giftet seg med 

norske menn, gjennomfører ikke introprogram, men har rett og plikt til gratis 

norsk/samfunnskunnskap (600 timer). 

 

Kommunenes integreringsarbeid har en sammensatt målgruppe med differensierte tjenester. Å 

gjengi målgruppen presist hver gang man omtaler den, er tungvint. Revisor vil ofte omtale 

dem som "flyktninger/familiegjenforente", men også bare "flyktninger".
5
  

                                                 
1
 Kvoteflyktninger kalles også overføringsflyktninger. Kvoteflyktninger må ikke forveksles med kommunenes 

årlige "kvoter" fra IMDi for bosetting av flyktninger. 

2
Rapport fra beregningsutvalget august 2017 taler (s. 5) om "flyktninger og personer med opphold på 

humanitært grunnlag". Juridisk sett skilles det mellom asylsøkere som får politisk asyl (flyktninger) og de som 

får opphold på humanitært grunnlag, men begge omtales som "flyktninger" i dagligtale, noe revisor også gjør i 

rapporten.   

3
 Mindreårige er under 18 år, det vil juridisk sett si barn. Enslige, mindreårige flyktninger er et hyppig brukt 

uttrykk som revisor forenkler til "enslige mindreårige"; forkortelsen EM unngås.  

4
 "Familiegjenforente" kalles "familieinnvandrede" av Statistisk sentralbyrå.  

5
 Forenklet benevning skjer særlig i sammensatte ord, som "flyktningintegrering". Uttrykk som "nyankomne", 

"innvandrere" og "minoritetsungdom" benyttes der det passer. "Flyktningarbeid" og "integreringsarbeid" 

benyttes synonymt i revisjonsrapporten. 
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De seks problemstillingene, som går noe over i hverandre, besvares slik: 

1. Bosetting av flyktninger i Ski kommune: "Målene med bosetting" forstås kvantitativt, det vil 

si antall vedtatt bosatte flyktninger. Dette sammenliknes med antall faktisk bosatte 

flyktninger. Også antall familiegjenforente til flyktninger vises. Administrasjonens 

erfaringer med bosetting gjengis.  

2. Utdanning og jobb for flyktninger: Her ser vi på kvalifisering i norsk og samfunnskunn-

skap og grunnskoleopplæring.
6
 Videregående skole, som drives av fylkeskommunen, 

berøres. "Får flyktningene jobb etterpå?" besvares. 

3. Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet: Lykkes Ski kommune i å lære flykt-

ninger og familiegjenforente norsk språk? Går de videre i utdanning og jobb (lønnet 

arbeid)? Blir de sosialt integrert i samfunnet?    

4. Hva mener flyktningene? Ski kommunes brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjen-

forente gjengis. Revisor har utført en spørreundersøkelse av introdeltakere bosatt i Ski som 

har gått minst ett år på Follo Kvalifiseringssenter. Ansattes inntrykk av flyktningers 

oppfatninger om tjenestetilbudet gjengis andre steder i rapporten.   

5. Kommunens interne samordning og samspill med NAV og frivillighet: Her omtales 

virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering (tidligere Flyktningtjenesten) og 

samordning med andre virksomheter. Kommunens samspill med lokalsamfunn (politi og 

næringsliv) og frivillighet (lag/foreninger) omtales. SLT-koordinatorens arbeid vises.  

6. Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt, og har kommunen sendt inn krav? 

Regnskapstall for NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering gjengis, supplert med 

økonomiske kommentarer fra andre virksomheter. Innhenting av tilskudd gjennomgås. 

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Noe fremover-

skuing er naturlig.  

2.4 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommunes befolkning steg med 1,6 % i 2015, 1,4 % i 2016 og 0,6 % i 2017. Ski 

kommune har 30 880 innbyggere (1.1.2018). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare 

kommuner) har Ski noe større andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyg-

gere 80 år og over. 

 

Ski kommune forvaltet 2,95 mrd. kr i 2017 (regnskap), hvorav 2,4 mrd. kr i drift og 0,55 mrd. 

kr i investeringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens 

ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for 

hvert sitt kommunalområde med totalt 32 virksomheter: 

 

                                                 
6
 Grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap kalles kvalifisering. Revisor tar det med i begrepet 

utdanning i vid forstand. 
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene (også kalt tjenesteområder og nettverk) 

kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon.  

Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 

 

Ski kommunes arbeid med flyktninger sorterer under en rekke virksomheter: 
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Virksomhet NAV Skis organisering fra 16.4.2018. Avdeling Bosetting og kvalifisering het tidligere Flyktning-

tjeneste. 

 

  

 
Virksomhet Eiendoms organisering.  
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Virksomhet Familiens hus' organisering.  

 

 

 
Pedagogisk virksomhets organisering.  

 

I tillegg kommer skolevirksomhetene, især Ski skole og Haugjordet ungdomsskole som har 

innføringsklasser, og virksomhet Kommunale barnehager. 

Virksomhetsleder 

Barnevern 

Avdeling  

Barn 0-12 

Avdeling  

12-18 (23) 

Avdeling 

Fosterhjem/tiltak 

Avdeling  

Forebyggende 

Avdeling  

Helsestsjon- og 

skolehelsetjeneste 

Avdeling 

Enslig mindreårige 

Avdelingsleder stab 
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2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyan-

komne innvandrere (introduksjonsloven, 2003/2017) og Integrerings- og mangfoldsdirekto-

ratet (IMDi) sine veiledere og nettsider, samt Ski kommunes styringsdokumenter. 

 

Datakilder er Ski kommunes dokumenter, regnskap og informanter. Revisor har intervjuet 

tolv ansatte i kommunen, samt hatt telefonsamtaler og epost-dialog med flere. Revisor har 

nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til korrigering i epost-

dialog.  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sysselsettingsstatistikk og noe statistikk om introduksjonsord-

ningen, men ikke Kostra-statistikk for kommunesammenlikning av flyktningintegrering.  

 

Staten har en intensjon om å fullfinansiere flyktningintegrering. Kommunal- og arbeids-

departementet oppnevnte i 1990 et beregningsutvalg med medlemmer fra stat (IMDi og 

fylkesmenn) og kommuner (KS). Beregningsutvalget gjennomfører en årlig kartlegging av 

utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i 22 utvalgte kommuner, inkludert Ski 

kommune. Beregningsutvalgets årlige rapport inneholder dermed kommunesammenlikning av 

Ski kommunes integreringsarbeid. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-

grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 

sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 

tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo 

distriktsrevisjon IKS. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

5.9.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2018, 

herunder Integrering av flyktninger.     

28.11.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

22.1.2018: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

7.3.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Velferd Marit R. Kronborg (rådmannens 

kontaktperson), virksomhetsleder for NAV Ski Einar Lødemehl og avdelings-

leder for Bosetting og kvalifisering (tidl. Flyktningtjenesten) Elin Skifjell.  

3.4.2018: Intervju med NAV Skis virksomhetsleder og avdelingsleder for Bosetting og 

kvalifisering. Intervju med fagkoordinator Kjersti Brandth i NAV Bosetting og 

kvalifisering.  

5.4.2018: Intervju med avdelingsleder for Boligkontor Kristian T. Seiersten i virksomhet 

Eiendom. 

9.4.2018: Intervju med rektor/avdelingsleder for Voksenopplæring Torill M. Brandser i 

Pedagogisk virksomhet. Intervju med daglig leder Elisabeth Hystad i Follo 

Kvalifiseringssenter IKS.  

10.4.2018: Intervju med avdelingsleder for Enslige mindreårige Ruth K. Nordhus i 

virksomhet Familiens hus.  

11.4.2018: Intervju med virksomhetsleder for Familiens hus Knut Johnsen. Intervju med 

avdelingsleder (konstituert) for Helsestasjon/skolehelsetjeneste Turid K. Undset.  
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12.4.2018: Intervju med undervisningsinspektør Thor E. Klever og kontaktlærer for 

innføringsklasse Eli Murud ved Haugjordet ungdomsskole.  

13.4.2018: Intervju med økonomikonsulent i NAV Ski Tommy Helander.  

3.5.2018: Møte med NAV Skis avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering og økonomi-

konsulent.  

23.5.2018: Telefonsamtale med Hilde Bjørndalen, kontaktperson for innføringsløp ved Ski 

videregående skole. 

24.5.2018: Intervju med SLT-koordinator Tuva E. Engen i virksomhet Familiens hus. 

28.5.2018: Telefonsamtale med daglig leder Kirsten Grøstad i Frivilligsentralen. Bruker-

undersøkelse avholdt ved Follo Kvalifiseringssenter IKS.   

6.7.2018: Rapportutkast kvalitetssikret med virksomhetene.  

18.7.2018: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Velferd og virksomhets-

leder for NAV Ski.  

3.8.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

22.8.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

4.9.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel.    

 

Follo distriktsrevisjon takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. 

Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 BOSETTING AV FLYKTNINGER I SKI KOMMUNE 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommune skal bosette det antall flyktninger (inkludert enslige mindreårige) som 

kommunestyret, etter anmodning fra IMDi, har vedtatt. Bosettingen kan forsinkes og 

sees derfor over en femårsperiode. Også tall for flyktningers familiegjenforente gjengis. 

 Administrasjonens erfaringer med bosetting, inkludert bolig og helse, beskrives. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Antall bosatte flyktninger og familiegjenforente 

Ski kommunes Årsberetning 2017 nevner i kapittel 6 Mangfold, likestilling og etikk (s. 35) 

"samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn, seksuell 

legning med mer". For øvrig er det lite omtale av flyktninger i årsberetningen, som er kortere 

enn normalt fordi kommunen forbereder sammenslutning med Oppegård kommune til Nordre 

Follo kommune med virkning fra 1.1.2020 (s. 7). 

 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 opplyser (s. 35): "Innbyggere med innvandrerbakgrunn 

utgjør 18,4 prosent av befolkningen i Ski og 15,1 prosent av befolkningen i Oppegård. Mange 

har bakgrunn fra Skandinavia og Europa, mens 2 500 personer har sin bakgrunn fra de sju 

landene som det har kommet flest flyktninger fra de siste tiårene."  

 

De viktigste opprinnelseslandene for Ski kommunes flyktninger er Eritrea, Afghanistan, Syria 

og Somalia. Ski kommune har over flere år bosatt mange enslige menn rundt 30 år fra Eritrea.  

 

Ski kommune har bosatt følgende antall flyktninger og familiegjenforente fra 2014:     

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER OG 

FAMILIEGJENFORENTE I SKI 

2014 2015 2016 2017 2018 
Prognose 

2014–18 
Sum 

Vedtatt bosetting av flyktninger (k-styret): 57 91 95 63 20 326 

Bosetting av flyktninger (faktisk): 52 81 62 62 20 277 

 Herav enslige mindreårige: 1 1 10 6 2 20 

Bosetting av familiegjenforente til flyktninger: 2 39 17 21 4 83 

Bosetting av flyktninger og familiegjenforente: 54 120 79 83 24 360 
Kilde: NAV Ski. Personer i alle aldre. Ved endringer underveis i beslutningsprosessen gjengis endelig vedtak.  

2015: IMDi anmodet om å bosette 58 flyktninger. Barne- og likestillingsministeren forespurte så kommunene 

om de kunne bosette flere. For Ski ble totalen 91, noe kommunestyret vedtok.   

2016: IMDi anmodet først om å bosette 76 flyktninger, men høynet så til 95, inkludert 25 enslige mindreårige, 

noe kommunestyret vedtok.  

2018: IMDi ga i april 2018 beskjed til kommunene om at etterslep fra fjoråret utgår. IMDi anmodet 28.6.2018 

Ski kommune om å bosette fem flere flyktninger (voksne) i 2018, noe Ski kommunestyre vil behandle 

23.8.2018. Disse fem er ikke medregnet i tabellen. Ski kommune har bosatt 17 flyktninger i 1. halvår 2018.  
 

Faktisk bosetting vises grafisk: 

Problemstilling nr. 1: Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige 

mindreårige flyktninger? 
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Kilde: NAV Ski. 

 

Ski kommune bosatte færre flyktninger enn staten anmodet om i 2013. –Fra 2014 har 

kommunen bosatt flere flyktninger enn befolkningsstørrelsen tilsier. Politikerne i Ski 

kommune har stor vilje til å bosette flyktninger, sier kommunalsjef for Velferd.  

 

Antall personer i målgruppen for integreringstilskudd i Ski kommune utgjorde 351 personer 

per 31.12.2016, ifølge Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 (s. 67). Dette utgjorde 1,1 

% av kommunens innbyggertall, som i landet.  

3.2.2 Eiendoms bosettingsarbeid 

Boligutleie 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 omtaler (s. 37) boliger til flyktninger: "Antall boligkjøp 

til flyktninger planlegges årlig ut i fra det antall flyktninger kommunestyret vedtar å motta og 

hvilke boliger kommunen har tilgjengelig ut i fra en forventet gjennomstrømming. Antallet 

flyktninger kommunen vil bli anmodet om å bosette i 2018 forventes å bli lavere enn det har 

vært de senere år, da det har vært en stor nedgang i antall flyktninger som kommer til Norge. 

Mange leietakere har problemer med å skaffe seg privat bolig når den kommunale leieperio-

den utløper. For flyktninger kan det eksempelvis være språklige hinder eller utfordringer med 

å finne bolig til store barnefamilier."   

 

Virksomhet Eiendoms avdeling Boligkontor forvalter 401 kommunalt eide boliger, som leies 

ut til vanskeligstilte innbyggere. Boliger øremerkes ikke som flyktningbolig. For tiden bebos 

rundt 60 kommunale boliger av flyktninger/familiegjenforente. Boligkontoret samarbeider 

med Bosetting og kvalifisering om tildelingen. Bestillerkontoret i virksomhet Samhandlings-

enheten tildeler boliger til andre enn flyktninger, herunder tidligere flyktninger (botid over 

fem år).  

 

–Ski kommune har strenge krav til tildeling av kommunal bolig. Innbyggere som er i stand til 

å skaffe seg egen bolig, må gjøre det. Kommunal bolig er beregnet på dem som ikke har 

mulighet til å leie eller kjøpe bolig i det private markedet. Målet er å skape trygge og gode 

bosituasjoner for leietakerne, opplyser Boligkontorets avdelingsleder.  
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Kommunale utleieboliger leid av flyktninger har normalt et primærareal fra 50 m
2
 til over 100 

m
2
 (store barnefamilier). Avdeling Bosetting og kvalifisering etterlyser flere små boliger (40 

m
2
) til enslige flyktninger. –Vi forsøker å imøtekomme behovet, men det er få små boliger til 

salgs i Ski. Kommunen har nettopp kjøpt en ny leilighet på ca. 40 m
2
 som vi overtar i septem-

ber, opplyser avdelingsleder for Boligkontoret.  

 

Boligkontoret inngår normalt tre års husleieavtale, som kan forlenges med tre år av gangen, 

jevnfør Lov om husleieavtaler (husleieloven). Leieavtaler fastsetter leiepris (husleie) for tre år 

med årlig konsumprisjustering. Kommunen skal leie ut til "gjengs leie", som ligger 7–10 % 

under markedsleie, fordi den ligger etter prisstigningen i boligmarkedet.   

 

–Kommunens boliger har god standard. Noen leietakere synes at boligen er for liten eller at 

husleia er for høy. Boligens beliggenhet – avstand til barnehage eller til Ski sentrum – er 

heller ikke alltid som ønsket. Men de aller fleste – også flyktninger – er fornøyd med å leie 

bolig av Ski kommune, sier avdelingsleder for Boligkontoret.  

 

Vedlikehold av boliger skjer for det meste ved utskifting av leieboere. –Mange boliger får god 

behandling av flyktninger. Noen boliger blir slitte, men også noen norske leieboere kan ha 

hard bruk av bolig. Boligkontoret har ingen store utfordringer med flyktninger som leieboere, 

sier avdelingsleder.  

 

Startlån 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 sier (s. 37): "Husbanken gir startlån til kommuner for 

videre utlån til enkeltpersoner. Søkere som har langvarige bolig- og finansieringsproblemer 

blir prioritert ved utlån av startlån. Utlånsrammen for startlån er på 70 mill. kroner per år."  

 

Utbetalt startlån svinger likevel fra år til år. Ski kommune formidlet 112 mill. kr i startlån i 

2017, hvilket var rekordhøyt. –Vi registrerer ikke hvorvidt mottakere av startlån er tidligere 

flyktninger/familiegjenforente, men rundt 60 % av kommunens startlånmottakere er ikke født 

i Norge, anslår avdelingsleder for Boligkontoret.   

 

Med en forskriftsendring i 2014 snevret Husbanken inn målgruppen for startlån til personer 

som ikke får privat finansiering, det vil si mer vanskeligstilte enn før. Startlån hjelper dem ut 

av leiesituasjonen.  

 

Ski kommune tildelte også 0,7 mill. kr av Husbankens tilskuddsmidler i 2017. For å få 

tilskudd, må man være varig økonomisk vanskeligstilt, det vil si at minst én person i 

husstanden er uføretrygdet. 

3.2.3 NAV Skis bosettingsarbeid  

Rundt 60 kommunalt eide boliger bebos av flyktninger. I tillegg leier NAV Skis avdeling 

Bosetting og kvalifisering inn 27 boliger (august 2018) til fremleie for flyktninger. Innleie 

forventes å synke til 20 boliger i 2019. Ski kommunes Boligsosial handlingsplan (2013) satte 

som mål at kommunen skal eie alle sine utleieboliger, men dette har ikke vært mulig å oppnå. 

Med leieboliger har Ski kommune unngått kostbar innlosjering på hospitser. 

  

Avdeling Bosetting og kvalifisering har en boligkonsulent som leier inn boliger. –Ski 

kommune har et godt renommé hos private boligutleiere; huseiere henvender seg til oss, sier 

fagkoordinator.  
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Familiegjenforente kan komme på kort varsel. Det er derfor nødvendig å ha noen leiligheter i 

beredskap. –Fire leide leiligheter står ledige i august 2018. Reduksjon til et par beredskaps-

boliger er målet, opplyser økonomikonsulent i NAV Ski.  

  

IMDi registrerer bosatte flyktninger i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Kommunene 

registrerer enkeltvedtak om introprogram i NIR. NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifise-

ring er programkoordinator for introduksjonsprogram og har et overordnet ansvar for 

kommunens tjenester til voksne flyktninger.  

 

Ski kommune informerer om flyktningintegrering på sine nettsider (Ski.kommune.no). Nett-

artikkelen "Tjenester fra NAV Ski" inneholder et avsnitt om bosetting og kvalifisering av 

flyktninger: "Flyktningetjenesten er lagt til NAV Ski, men holder til i egne lokaler i Idretts-

veien 16. Tjenesten omfatter: 

 arbeidet med å bosette det antall flyktninger som til enhver tid er politisk vedtatt i Ski 

kommune og etter avtale med Staten 

 oppfølging og kvalifisering av de som blir bosatt – dette innebærer å iverksette, følge 

opp og fatte vedtak om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven 

 fatte vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende lover – 

i de fleste tilfeller innebærer dette 600 timer med språk og samfunnskunnskap. Opplæ-

ring gis ved Follo kvalifiseringssenter 

 fatte vedtak om fritak fra språk- og samfunnsfagsopplæring 

 iverksette og fatte vedtak for familiegjenforente i henhold til gjeldende lover." 

 

Videre informeres det om tolketjenesten, og her er nettartikler om Ski voksenopplæring, Follo 

Kvalifiseringssenter IKS og Frivilligsentralen i Ski.  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski poengterer at kommunens virksomheter bør ha kultur-

forståelse: –I flyktningenes hjemland har myndighetspersoner ofte meget høy autoritet, noe 

som preger flyktningenes syn på myndighetspersoner også i Norge. De har også med seg 

traumer i bagasjen. Profesjonalitet innebærer bl.a. å informere innbyggere på et språk de 

forstår – også etter introprogrammets norskopplæring. Integrering er en toveis prosess, som 

stiller krav både til flyktningene og det norske samfunnet. 

 

Fagkoordinator supplerer: –Det finnes andre måter å oppdra barn på enn den norske. Barne-

vernet bør benytte familieveiledning i stor utstrekning før man går til tvangstiltak. Avdeling 

Bosetting og kvalifisering besitter høy flerkulturell kompetanse. Andre virksomheter kan 

gjerne konsultere oss mer. 

3.2.4 Familiens hus' bosettingsarbeid  

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familie-

gjenforente (2017) pålegger at flyktninger skal få helseundersøkelse innen tre måneder fra 

bosetting i kommune. –Alle flyktninger og familiegjenforente (voksne og barn) tilbys helse-

samtale og undersøkelse innen tre måneder, opplyser avdelingsleder for Helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste. 

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste driver to helsestasjoner, smittevernkontor og 

skolehelsetjeneste ved de 13 skolene i kommunen (11 grunnskoler og to videregående skoler). 

Hver skole har 100 % skolehelsesøster, med unntak av tre skoler. 
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Helsesamtalen utføres av smittevernkontoret, som er lokalisert ved Langhus helsestasjon. 

Smittevernhelsesøster bruker ca. 30 % stilling til helsesamtaler med nyankomne flyktninger 

og familiegjenforente. Smittevernhelsesøster snakker med den nyankomne om fysisk og 

psykisk helse. Alle nyankomne henvises til Ski kommunale fastlegekontor, som har en 

smittevernlege. De som trenger tuberkulosekontroll, henvises til Akershus universitetssykehus 

(Ahus) sin avdeling ved Ski sykehus.  

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste har prosedyrer for helsesamtale, tuberkulose-

avklaring og smittevern/hepatitt. Helsesamtalen følger en sjekkliste. –Kommunikasjon er en 

utfordring. Det er begrenset hva helsesøster får innsikt i gjennom én times samtale med 

telefontolk, forteller avdelingsleder. 

 

Ski kommunes Årsberetning 2017 opplyser (s. 43): "Som en del av internkontrollen innen 

beredskapsområdet har kommunen i løpet av 2017 fått revidert og ferdigstilt følgende store 

dokumenter innen smittevern:  

 Smittevernplan for Ski kommune 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for smittevern 

 Plan for tuberkulosekontroll 

 Plan for MRSA-kontroll." (MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.) 

 

–Fastlegekontoret følger opp somatiske plager og smittevernproblematikk på en god måte, 

sier avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  

 

Familier med små barn henvises til helsestasjonene på Ski og Langhus. Alle småbarnsforeldre 

som helsestasjonen følger fra barnets fødsel, veiledes i åtte temaer for godt samspill mellom 

foreldre og barn, herunder kosthold, døgnrytme, søvn, relasjoner og oppdragerstil. Helsesta-

sjonene foretar hyppige konsultasjoner og hjemmebesøk. I løpet av barnets fem første år blir 

det minst 14 samtaler med foreldrene.  

 

Barselgrupper for alle småbarnsmødre i Ski kommune ledes av smittevernhelsesøster og 

familievoldkoordinator (virksomhet Samhandlingsenheten). Hver barselgruppe møtes ukentlig 

i åtte uker og samtaler om familie, oppdragelse og prevensjon. 

 

Småbarnsforeldre med innvandrerbakgrunn mottar mer foreldreveiledning enn norske 

foreldre. –Vi spør foreldrene om hva slags oppdragelse de er vokst opp med og vant til. Vi 

snakker om hvordan barna kan bli trygge personer, om foreldreroller og kjønnsroller. Vi ser 

betydelige kulturforskjeller når det gjelder oppdragerstil, men de aller fleste har gode 

omsorgsevner, sier avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –Når helsesøster 

spør "Hvordan har du det i Ski", svarer mange flyktninger positivt. Når de går fra helsesta-

sjonen, takker de, men kanskje delvis av høflighet, forteller avdelingsleder. 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har fokus på kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 

Helsestasjonslege undersøker alle gutter og jenter før to års alder nedentil. Det kan også skje i 

fireårskonsultasjon og i skolehelsetjenestens legeundersøkelse av tiåringer. Helsesøster spør 

mor og eldre døtre om de er omskåret og opplyser om at omskjæring er forbudt i Norge. På 

indikasjon undersøkes unge jenter med tanke på kjønnslemlestelse. –Hvis vi har mistanke, 

plikter vi å treffe tiltak, som å sende bekymringsmelding til Barnevernet, opplyser 

avdelingsleder. Det er ingen påviste tilfeller av kjønnslemlestelse i Ski siden 2012. 
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Avdeling Enslige mindreårige 

Ski kommune har bosatt 20 enslige mindreårige flyktninger fra 2012 til 2017. Alle er 

afghanske gutter. Avdeling Enslige mindreårige har i dag ansvar for 18 unge menn. Ti bor i 

bofellesskapene, mens åtte følges opp av avdelingens ettervernkonsulent.  

 

Ski kommune har to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger – på Siggerud og Lang-

hus. Det er store eneboliger som leies av Boligkontoret. Begge har fem plasser, som alle er 

belagt. De ti beboerne er i alderen 14–17 år. Bofellesskapene er bemannet døgnkontinuerlig, 

inkludert helg. Hvert bofellesskap har 12 miljøterapeuter i 8,5 årsverk. Miljøterapeutene fyller 

foreldrefunksjonen så langt mulig; de går på foreldremøter på skolen og deltar i dugnad i 

idrettslag. Også ungdommene deltar i dugnad; de har f.eks. måkt snø på fotballbanen.  

 

Åtte enslige mindreårige er plassert utenom bofellesskap – i kommunal leilighet og private 

leiligheter som kommunen leier. Tre enslige mindreårige bor i private hybler hos vertsfamilier 

som har samvær med ungdommen 4–6 timer per uke; de godtgjøres med noe lønn og utgifts-

dekning i tillegg til husleie.  

 

Ski kommune har ikke bosatt enslige mindreårige med klare skader eller funksjonshemninger. 

–Vi har neppe kapasitet og kompetanse til å håndtere dem. Men mange av beboerne i bofel-

lesskapene har traumer, som følge av oppdragervold og krigsopplevelser i oppveksten og 

utrygg flukt. Også usikkerhet om opphold i Norge gir uro. Magesmerter og andre psyko-

somatiske plager er vanlig. Miljøterapeutene samtaler mye med ungdommene om dette. De 

ansatte observerer stor kulturforskjell i forståelse av kropp og sinn. Psykisk helse er tabu-

belagt i Afghanistan. Å snakke om problemer er ikke vanlig; i stedet ber man om medisiner, 

sier avdelingsleder.  

 

Familiens hus' avdeling Forebyggende har lavterskeltilbudet Hjelper'n for ungdommer med 

lettere psykiske vansker. Enslige mindreårige flyktninger kan få inntil fem timers samtale-

behandling hos Hjelper'n, som har en psykolog med erfaring med utlendingers psykiske helse. 

Fastlegen kan henvise tyngre tilfeller til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i 

Follo.  

 

Stammemotsetninger kan skape gnisninger mellom enslige mindreårige beboere i bofelles-

skap. –Personalet gir beskjed om hvordan man oppfører seg i Norge. Miljøterapeutene har 

vedvarende én-til-én-samtaler med guttene om respekt for norsk kultur, som likeverd for 

religiøse grupper og kvinner/menn. 

 

De siste par årene har det kommet yngre enslige mindreårige. De er nå typisk 14–15 år ved 

bosetting. –Noen gutter er sterkt religiøse når de ankommer, men det avtar noe med årene. 

Fastemåneden ramadan medfører uro i bofellesskapene om natten og problemer med å stå opp 

om morgenen. Guttene ønsker unntak fra norske regler, men de må ta eksamen også i 

ramadan, sier avdelingsleder.     

 

–Ansatte kjører av og til beboerne til bønn på kvelden i moskéen i Ski. Men det gis ikke fri til 

fredagsbønn ved lunsjtider. (Bønnetidspunkt avhenger av månefase.) Miljøterapeutene forkla-

rer dem at man ikke kan gå fra jobb kl. 13 i Norge, sier avdelingsleder. 

 

En del enslige mindreårige har høye forventninger til sitt nye land. –De synes at de mottar for 

lite penger, at skolesystemet er strengt, at de ikke blir kjørt nok til gjøremål og at de må bo for 
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lenge i bofellesskap, som de likevel savner når de har flyttet ut. Noe skyldes at de er i puber-

teten. Personalet bruker mye tid på å sette grenser og realitetsorientere dem. Et mindretall av 

guttene har lav respekt for Norge, er sinte og kommer med trusler mot ansatte. I personal-

gruppen diskuterer vi ofte betydningen av å stå i vanskelige situasjoner, sier avdelingsleder.  

  

Når enslige mindreårige i bofellesskap fyller 18 år, skal de flytte i hybel/leilighet. Dersom 

kommunal bolig ikke er ledig, kan privat bolig leies. Dette er en flaskehals, for mange utleie-

annonser krever at beboer er i fast jobb. Husleieprisene er dessuten høye i Ski, ofte 10 000 kr 

per måned. På sikt er målet at de enslige mindreårige skal overta husleiebetalingen selv; 

husleia bør derfor ikke overstige 8 000 kr per måned.  

 

–Enslige mindreårige tar ofte yrkesutdanning til de er rundt 23 år. Ski kommune gir økono-

misk støtte til livsopphold og husleie så lenge de går på videregående skole; dette utbetales av 

Familiens hus. Dersom de faller ut av skoleløpet, blir de overført til NAV Ski. Etter utdanning 

er målet at de skal være økonomisk selvstendige. Dersom de ikke klarer seg selv, må de 

henvende seg til NAV, opplyser avdelingsleder for Enslige mindreårige. Statens lånekasse 

yter lån/stipend til høyere utdanning, men ingen av Ski kommunes enslige mindreårige tar for 

tiden høyere utdanning.  

  

–Når de 18 år gamle flytter ut fra bofellesskap, har de fortsatt behov for oppfølging i flere år. 

Ettervern vil nok vokse fremover. Familiens hus ønsker flere miljøarbeidere i ettervern, sier 

avdelingsleder for Enslige mindreårige.   

 

Av totalt 20 enslige mindreårige som Ski har bosatt siden 2012, har fire fått statsborgerskap 

og to fått permanent opphold; de øvrige 14 er på midlertidig opphold. Én enslig mindreårig 

har søkt familiegjenforening, og han fikk det. Staten har strammet inn regelverket; det er blitt 

vanskeligere å få familiegjenforening. Familiegjenforening starter med en krevende 

søknadsprosess, og flyktningen i Norge må betale hele reisekostnaden. 

 

Barnevern  

Alle enslige mindreårige flyktninger i Ski kommune har vedtak etter Lov om barnevern-

tjenester (barnevernloven). Dermed har de en sak hos Barnevernet. I henhold til barnevern-

loven kan barn følges opp av barnevernet til 23 års alder.  

 

Ski kommunes Barnevern går av og til inn for omsorgsovertakelse, det vil si tvangsvedtak i 

henhold til barnevernloven § 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Dette kan også 

gjelde flyktningfamilier. Virksomhetsleder for Familiens hus, som har det øverste ansvaret for 

barnevern i Ski kommune, trekker frem noen momenter i slike saker:  

a. Statistisk sentralbyrås statistikk for 2017 viser at forekomsten av barnevernsaker i 

barnepopulasjonen med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er dobbelt så høy som blant barn 

generelt. 

b. Oppvekst i et land der oppdragervold praktiseres og med langvarig krig og fattigdom, 

kan medføre alvorlige psykiske traumer. Resultatet kan være en skadd voksenperson 

som har nok med egne problemer og mangler omsorgskompetanse.  

c. De siste 50 årene har det skjedd en dramatisk endring i norsk syn på barneoppdragelse. 

Det er ikke lov å slå eller daske barn, ifølge straffeloven.  

d. De samme reglene gjelder for foreldre fra f.eks. Afghanistan som fra Norge. Barn som 

står i en traumatiserende hjemmesituasjon, skal få hjelp uansett.  

e. Før omsorgsovertakelse er aktuelt, er situasjonen langt under gjennomsnittlig omsorgs-
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nivå i norske familier. Foreldre som fortsetter å bruke oppdragervold eller vise 

omfattende omsorgssvikt, får barnevernets tyngste tvangstiltak mot seg.   

f. Hvis mor ber om hjelp til å forbedre sine omsorgsevner, vil Barnevernet fatte et vedtak i 

h.t. barnevernloven § 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Foreldre som ber om 

hjelp, får hjelp med langvarig dialog. Ski kommunes Barnevern har iverksatt mange 

hjelpetiltak.   

g. Kommunikasjonsproblemer vedrørende skader på barn forekommer, og bevisføring er 

meget vanskelig. Ski kommune (Familiens hus) bruker som regel eksterne sakkyndige. 

Barn som sier de blir slått, kan avhøres et par ganger av politiet på Statens Barnehus. 

h. Vedtak om omsorgsovertakelse krever tilslutning fra Fylkesnemnda for sosiale saker i 

Oslo/Akershus. Fylkesnemnda legger sannsynlighetsovervekt til grunn. De fleste alvor-

lige barnevernsaker handler imidlertid ikke om at barn beviselig er slått, men 

omfattende omsorgssvikt.  

 

Virksomhetsleder understreker at barnevern ikke er en eksakt vitenskap, og han setter pris på 

saksbehandlere som har tvil.  

3.3 Vurdering 

På anmodning fra staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtok Ski 

kommunestyre å bosette til sammen 326 flyktninger i 2014–2018. Faktisk bosetting i femårs-

perioden blir trolig 277 flyktninger. I tillegg kommer bosetting av 83 familiegjenforente til 

flyktninger. Det er bosatt totalt 360 flyktninger og familiegjenforente i femårsperioden, det vil 

si 72 personer per år i gjennomsnitt. 

 

Lavere bosetting enn vedtatt skjedde hovedsakelig i de uoversiktlige årene 2015 og 2016, da 

staten høynet sin anmodning, særlig for enslig mindreårige, men uten å kunne "levere" det 

høye antall flyktninger. Tar man med de familiegjenforente, blir det høyere bosetting enn 

vedtatt. Bildet er sammensatt, og bosetting av flyktninger er en komplisert prosess.  

 

Hovedsakelig tre virksomheter arbeider med bosetting av flyktninger: NAV Ski, Eiendom og 

Familiens hus. Bosettingsarbeidet er omfattende og fremstår profesjonelt. Revisor finner at 

Ski kommunes administrasjon har oppfylt kommunestyrets bosettingsvedtak på en god måte 

både kvantitativt (antall bosatte) og kvalitativt.   

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering etterlyser flere små boliger (ca. 40 m
2
) til enslige flykt-

ninger, for å begrense boutgiftene. Boligkontoret jobber med å erverve små boliger. Fire leide 

leiligheter står i reserve for familiegjenforening; antallet er på vei ned.   

 

Bosetting av flyktninger og familiegjenforente i Ski kommune nådde en topp med 120 perso-

ner i 2015. Antallet har sunket til 24 personer i 2018 (–80 %). Bosetting av flyktninger har 

sunket fra 81 personer i 2015 til 20 personer i 2018. (Etter anmodning fra IMDi kan fem 

flyktninger komme i tillegg i 2018.) Bosetting av familiegjenforente til flyktninger har sunket 

fra 39 personer i 2015 til fire personer i 2018.   
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4 UTDANNING OG JOBB FOR FLYKTNINGER 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Flyktninger og andre minoritetsspråklige under 16 år som ikke kan følge vanlig norsk-

språklig undervisning, skal motta tilpasset opplæring i et innføringsopplegg i kommu-

nens grunnskoler, før de integreres i vanlige klasser. 

 Minoritetsungdom i alderen 16–24 år med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlan-

det skal tilbys et toårig eksamensrettet grunnskoletilbud. 

 Alle bosatte flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år skal gjennom-

føre introduksjonsprogram (introprogram) på minimum 600 timer over to år. Intropro-

grammet skal igangsettes innen tre måneder etter bosetting. Introdeltakerne skal gis 

individuell plan og brukermedvirkning. Introprogrammet skal være heltids og helårlig, 

og ved ugyldig fravær skal deltakerne få trekk i introduksjonsstønad. Introdeltakere skal 

avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap.  

 Innvandrere som ikke har rett til introprogram, hovedsakelig familiegjenforente til nord-

menn og arbeidsinnvandrere, skal tilbys kurs i norsk og samfunnskunnskap. 

  

Norskundervisning til minoritetsspråklige elever er forankret i Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova, 1998) og Utdanningsdirektoratets Læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter (2007). Om læreplanens formål heter det (s. 2): 

"Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og 

samisk har etter Opplæringslovens § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregående opplæring) 

rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter 

den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæ-

ring, tospråklig fagopplæring eller begge deler."  

 

Læreplan 97 (L-97) ga minoritetsspråklige elever rett til morsmålsundervisning gjennom hele 

grunnskolen. Kunnskapsløftet 2006 (K-06) legger mindre vekt på morsmålsundervisning. 

Ansvaret for morsmålsopplæring ligger i dag hovedsakelig på hjemmene. Kommunene skal 

tilby tospråklig fagopplæring (Tosp) så langt det er mulig å finne kompetente lærere som 

behersker begge språk.  

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring opplyser (s. 243): "Lov om introduk-

sjonsordning for nyankomne gir rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til 

alle innvandrere fra land utenfor EU/EØS som har fått opphold og er i aldersspennet mellom 

16 og 67 år." Introduksjonsloven gjelder for nyankomne i alder 16–67 år, mens introduk-

sjonsprogrammet gjelder for 18–55 år.   

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Haugjordet ungdomsskoles innføringsklasse 

Rammer 

Ski kommunes grunnskoler har to innføringsklasser:  

 Ski skole: Innføringsklassen, som startet opp i mai 2015, har hatt gjennomsnittlig 12 

Problemstilling nr. 2:  a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktningene jobb 

etterpå? 
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elever hvert skoleår. Innføringsklassen gir et tilbud til egne elever og elever fra Finstad 

skole, Hebekk skole og Siggerud skole. 

 Haugjordet ungdomsskole: Innføringsklassen på ungdomstrinnet ble opprettet ved 

Haugjordet ungdomsskole rundt 2010.   

 

Målet er at eleven går ut med språklig og faglig kompetanse til å kunne mestre fortsettelsen i 

det ordinære skoleløpet og delta i alle fag. Innføringstilbudet er beregnet på nyankomne – 

ikke elever med fremmedspråklig bakgrunn fra Norge som har svak norskkompetanse. 

 

Revisor har sett nærmere på Haugjordet ungdomsskoles innføringsklasse, som for tiden har 11 

elever.
7
 Om lag halvparten av elevenes foreldre er arbeidsinnvandrere, mens den andre halv-

parten er flyktninger/familiegjenforente. Tre av innføringselevene er gutter som bor i 

bofellesskapene på Siggerud og Langhus.  

 

Enkelte foreldre velger nærskolen der nyankomne minoritetselever plasseres i ordinære 

klasser, men får særskilt norskopplæring (norsk 2). For de som velger innføringsklasse, er det 

viktig at foreldrene har en plan for barnets fritidsaktivitet i nærmiljøet. Skolen er behjelpelig 

med å koble eleven på fritidsaktiviteter.  

 

–Når en flyktningungdom blir bosatt i Ski, melder NAV Skis avdeling Bosetting og 

kvalifisering til Haugjordet ungdomsskole at han/hun trolig vil begynne på skolen, forteller 

undervisningsinspektøren. Opptak i innføringsklassen starter med en velkomst- og 

kartleggingssamtale med elev og foreldre, som regel med tolk.  

  

Skoler har stor frihet i utformingen av undervisningsopplegg for innføringselever. –Haug-

jordet ungdomsskole legger vekt på å gi den enkelte elev/foreldre en viss valgfrihet. Det som 

er best for eleven, er utgangpunktet for alt vi gjør, sier undervisningsinspektør.  

 

Undervisningsopplegg 

Opplæring av nyankomne minoritetsungdom sees som en tretrinns modell:  

1. Grunnleggende norskopplæring i innføringsklasse (ca. 1,5 år): Nyankomne barn 

begynner med grunnleggende norskopplæring, noe rektor fatter enkeltvedtak om. Dette 

innebærer norskundervisning på lavere nivå, færre fag enn vanlig læreplan og ingen 

karakterer. Innføringselevene hospiterer i vanlig klasse så raskt som mulig, først i prak-

tiske fag som gym og estetiske fag. 

2. Ordinær gruppe med særskilt norskopplæring (så lenge eleven har behov): Etter et års 

tid i innføringsklasse fatter rektor enkeltvedtak om spesialundervisning i norsk (norsk 

2). I andre fag gis ordinær undervisning med tilpasset opplæring. Eleven er fritatt fra 

karakter i norsk hovedmål og sidemål, men får karakterer i andre fag.  

3. Ordinær gruppe med ordinær norskopplæring: Etter f.eks. fem års skolegang går eleven 

helt over i ordinær klasse. Normalt skjer dette først i videregående skole.  

 

Innføringsklassen benytter læreverket Norsk start 8–10 (Cappelen Damm, 2017). –Gjennom å 

lese, skrive diktat, ha spørrekonkurranse, løse kryssord og samtale lærer elevene norske ord 

og begreper, opplyser kontaktlærer for innføringsklassen. Samtalesituasjoner hentes fra dag-

liglivet; hva sier man f.eks. som kunde på apoteket?  

                                                 
7
 Kunnskapsløftet 2006 åpnet for mer fleksibel undervisningsorganisering enn klasser. Haugjordet ungdomsskole 

bruker begrepene baser og grupper. Hvert trinn består av tre baser; hver base har ca. 60 elever. Undervisningen i 

basene foregår i to eller tre grupper avhengig av fag. Praktiske fag er todelt med ca. 30 elever i gruppen, mens 

teoretiske fag er tredelt med ca. 20 elever i gruppen. "Innføringsklassen" er en gruppe med 11 elever.  
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Ved siden av norsk har innføringsklassen særlig samfunnsfag. Kontaktlærer viser daglig 

NRKs supernytt (nyheter m.m. for barn/unge) eller gårdsdagens Dagsrevyen (som er tekstet), 

som klassen så samtaler om. Demokrati, toleranse og likestilling er gjennomgangstemaer. 

 

Haugjordet ungdomsskole ønsker å bringe innføringselevene fortest mulig ut i ordinær base, 

for sosial integrering med norske elever. –Mange innføringselever er ivrige på å komme i 

base, men enkelte er sjenerte, forteller kontaktlærer.  

 

Alle elever ved Haugjordet ungdomsskole får laptop-PC. Pedagogiske programmer benyttes 

deler av tiden. Mobiltelefon med Google translate kan være nyttig. Skolen har vedtatt å 

innføre mobilfri skole for alle elever fra august 2018. Hvorvidt innføringsklassens elever får 

benytte mobiltelefoner i pedagogisk sammenheng, blir vurdert.  

 

Ski kommunestyre vedtok i 2010 å avskaffe morsmålsundervisning. Haugjordet ungdoms-

skole utnytter imidlertid lærernes språkkompetanse. Skolens lærere dekker syv fremmed-

språk: engelsk, spansk, italiensk, albansk, arabisk, pashto og dari. Minoritetsspråklige elever 

har krav på tolk ved behov; skolen samarbeider med NAV Skis tolketjeneste. 

 

–Skolens utfordring med innføringsklassen er stor spredning i elevenes skolebakgrunn. Her 

går ungdommer fra Polen med mange års skolebakgrunn, side om side med 16 år gamle 

gjetergutter fra Afghanistan som aldri har sett en skole, forteller kontaktlærer.  

 

–De fleste elevene er lærelystne og kontaktsøkende. Motivasjon og støtte hjemmefra betyr 

mye for læringskurven. Ungdom som kan engelsk, har en stor fordel i norskopplæringen. 

Avanserte elever kan klare seg med et halvt år i innføringsklassen.  

  

Sosialisering 

Skolen har også til oppgave å hjelpe de nyankomne ungdommene til å fungere i det samfunnet 

de er blitt en del av. Av og til ønsker innføringselever særordninger. Læreren må da realitets-

orientere dem: –Ingen norske elever får det, så hvorfor skal du få det?  

 

–Noen innføringselever har kognitive vansker og kan være urolige. Noen må lære å gå på 

skole: komme kl. 8.30, være i en læringssituasjon med andre ungdommer og rekke opp 

hånden når man ønsker ordet, forteller kontaktlærer. 

 

–Manglende respekt for kvinnelige lærere forekommer og er kulturelt betinget. Men elever 

med utenlandsk bakgrunn viser ofte høyere respekt for skolens regler og lærere enn det som er 

vanlig i norsk skole. Innføringsklassen har ikke mer disiplinproblemer enn ordinære klasser. 

At det er en liten gruppe, bidrar til ro og et klassemiljø der læreren kommer tett på elevene. I 

år preges gruppen dessuten av elever med positiv innstilling, opplyser undervisningsinspektør.  

 

Innvandrerelever ønsker generelt å være som norske ungdommer, men hijab er ganske vanlig 

blant muslimske jenter ved skolen. –Dette er ikke noe problem. Vi opplever skolens elever 

som veldig tolerante, sier undervisningsinspektør.  

4.2.2 NAV Ski – introduksjonsprogram 

Introduksjonsprogrammet er for flyktninger/familiegjenforente over 18 år. Enslige mindre-

årige tar ikke introprogram; de går i ordinær grunnskole, grunnskole for voksne og videre-

gående skole.  
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NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering kartlegger introdeltakerens bakgrunn og 

kompetanse og utarbeider individuell plan (IP) sammen med personen. Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus hadde tilsyn med individuell plan i flere kommuner i februar 2018. Tilsynet i Ski 

kommune resulterte i ingen avvik. 

 

Ski kommune hadde 50 flyktninger/familiegjenforente som avsluttet introprogram i 2017. 

Siden introprogrammet er 2–3-årig, er det til enhver tid flere introdeltakere: 

 

 
Kilde: NAV Ski. 2018: 108 introdeltakere + 17 personer i permisjon. Introdeltakere er i alder 18–55 år.  

 

–Vi regner med færre enn 100 introdeltakere om et par år. Etter å ha bygget opp avdeling 

Bosetting og kvalifisering fra 2015, må den nå nedskaleres, sier virksomhetsleder NAV Ski, 

som poengterer at de store svingningene er krevende å forholde seg til for kommunene. 

 

Ski kommune har 108 aktive introdeltakere, som fordeler seg på følgende typer introprogram:  

 

 
Kilde: NAV Ski, 27.6.2018.  
 

Antall introdeltakere på videregående skole (3) preges av telletidspunkt; det var syv personer i 

februar 2018. (I tillegg kommer enslige mindreårige på videregående skole, som ikke har 

introduksjonsprogram.) –Kommunen benytter videregående skole fullt ut i introduksjonspro-

gram, sier avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. 

 

Introdeltakerne fordeler seg prosentvis slik på typer introprogram: 
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Ski kommunes deltakere i introduksjonsprogram 

SKI KOMMUNES INTRODELTAKERE - TYPER INTRODUKSJONSPROGRAM 2018 (juni)

Follo Kvalifiseringssenter IKS Norsk og samfunnskunnskap m.m. 50

Ski voksenopplæring Grunnskole for voksne 38

Videregående skole Ski videregående skole og andre vgs. 3

Annet Folkeuniversitetet, kurs, arbeidspraksis 17

Sum deltakere i introduksjonsprogram (introdeltakere) 108



27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune - 18/00012-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune : SkiFlyktningerRevisjonsrapport

 Follo distriktsrevisjon IKS:       Integrering av flyktninger – Ski kommune 

 

25 

 
Kilde: NAV Ski, 27.6.2018.  

 

Ski kommune har for tiden 17 personer (16 %) i permisjon fra introprogram, hvorav noen 

kommer tilbake til introprogram. Permisjon/fritak gis til to yttersegmenter:  

 Personer som på grunn av fødsel eller store helseutfordringer ikke har mulighet til å 

delta i et heltidsprogram. Dårlig oppførsel og ugyldig fravær medfører dessuten permi-

sjon til 1–2 personer per år. 

 Personer som har lært seg norsk på egenhånd og kan dokumentere det med språkprøve; 

de har allerede grunnleggende kvalifisering og er "formidlingsklare" for jobb eller 

ordinær utdanning. Noen får permisjon/fritak underveis i programmet, grunnet tilbud 

om jobb.  

 

Flyktninger kan få grunnskole eller videregående skole som sitt introprogram, men starter ofte 

med et år på Follo Kvalifiseringssenter for grunnleggende norskopplæring. Når grunnskole 

eller videregående skole er en del av introprogrammet, kan det utvides til tre år.  

 

NAV Ski betaler 105 000 kr per skoleår for en plass ved Ski voksenopplæring. –NAV Ski må 

prioritere sine budsjettmidler, og uten skolepengene ville vi ha sendt ca. ti flere personer årlig 

til voksenopplæring, sier fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering.  

 

Fagkoordinatoren gir følgende perspektiv på utdanning og jobb:  

 I norskopplæringen har mange personlige faktorer betydning for læringskurven: alder, 

kognitive evner, skolebakgrunn, helse og omsorgsansvar.  

 Få flyktninger har en spesifikk utdanning og yrkeserfaring fra hjemlandet, samt 

dokumenter for det. De har som regel en broket kompetansebakgrunn. 

 Flyktninger kan ikke regne med å få jobb i samme yrke i Norge. For å komme seg i 

arbeid, må de være ydmyke og fleksible.  

 Færre 40-åringer vil komme seg i jobb enn 20-åringer, men de som har skolebakgrunn 

og pågangsmot har mulighet.   
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3% 
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Ski kommunes deltakere i introduksjonsprogram juni 2018 - typer program 

Ski voksenopplæring 

Annet 

Videregående skole 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
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4.2.3 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Ramme 

Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) sin Årsrapport 2017 opplyser (s. 1): "FK er et interkom-

munalt voksenopplæringssenter som eies av Frogn, Ski og Vestby kommuner. Formålet er å 

'gi voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kvalifiseres 

til arbeid og utdanning. Opplæringen skal så langt mulig kombineres med praktisk arbeids-

erfaring' (Selskapsavtalen)." 

 

En bestiller–utfører-modell ligger til grunn: NAV Ski bestiller introduksjonsprogram for 

flyktninger og familiegjenforente. Follo Kvalifiseringssenter utfører rundt halvparten av dem. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS har 210 deltakere (april 2018), hvorav 115 introdeltakere og 95 

andre deltakere:  

 Introdeltakere vil si flyktninger og deres familiegjenforente, som får opplæringen gratis 

og mottar introduksjonsstønad fra kommunen.  

 Andre deltakere tar bare kurs i norsk og samfunnskunnskap. Familiegjenforente til noen 

grupper innvandrere og til norske og nordiske borgere får opplæringen gratis. Arbeids-

innvandrere fra land utenfor EØS-området må betale kurset selv (ca. 5 000 kr per 

måned). Antall betaler selv-kunder er halvert fra 2014; 25 deltakere betalte selv i 2017. 

Andre deltakere inkluderer også tidligere introdeltakere som ikke har kommet ut i 

arbeidslivet, der NAV Ski kjøper plass ved norskkurs til dem.  

 

Ski kommunes deltakerantall ved Follo Kvalifiseringssenter har utviklet seg slik: 

 

SKI KOMMUNES DELTAKERE VED  2014 2015 2016 2017 2018 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTER     Mai 

Introdeltakere, snittantall (per år):  30 40 75 76 67 

Andre deltakere (norskkurs), snittantall: 74 47 69 64 56 

Sum deltakere fra Ski, snittantall: 104 87 144 140 123 
Kilde: Follo Kvalifiseringssenter IKS. Reduksjon forventes i 2. halvår 2018. 

 

Follo Kvalifiseringssenter fører fravær, som sendes til NAV Ski. Ved ugyldig fravær får intro-

deltaker trekk i introduksjonsstønad. –Det norske introduksjonsprogrammet består av to års 

lønn (introduksjonsstønad) for å lære seg norsk språk, samfunnsliv og arbeidsliv. Få land har 

et så godt integreringsopplegg, uttaler daglig leder. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS har 37 årsverk. Vi "har meget engasjerte ansatte med bred og 

variert fagkunnskap", opplyser Årsrapport 2017 (s. 9). Som følge av redusert bosetting, plan-

legger daglig leder å nedbemanne med tre årsverk i 2019.  

 

Undervisningsopplegg 

Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og Lære-

plan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) regulerer arbeidet til opplæ-

ringssentre for innvandrere. Formålet med opplæringen er å sikre at alle med varig opphold i 

Norge har grunnleggende kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv.  

 

Kommunene har plikt til å gi nyankomne et tilbud innen tre måneder. For å sikre dette, starter 

Follo Kvalifiseringssenter en ny undervisningsgruppe hvert kvartal. Individuell opplærings-

plan (IOP) utarbeides i samarbeid med deltakeren selv. "IOP sier noe om hvilket nivå deltake-
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ren skal oppnå i norskundervisningen og skal gi et bilde av deltakerens progresjon", opplyser 

Årsrapport 2017 (s. 2). Utarbeidingen av IOP samkjøres med NAV Skis utarbeiding av 

individuell plan (IP). Planene følges opp i IP-samtaler.  

 

Deltakerne har stor spredning i bakgrunn. Opplæringssentrene klassifiserer deltakerne etter 

utdanningsbakgrunn fra hjemlandet:  

 Spor 1 har lite eller ingen skolebakgrunn, inkludert analfabeter 

 Spor 2 har rundt syv års grunnskole. 

 Spor 3 har videregående utdanning og høyere utdanning/universitetsutdanning. 

 

Spor 3-deltakere behersker studieteknikk og har ofte en indre drive, noe som gjør at de har 

langt raskere progresjon. "Klassene er inndelt etter deltakernes tidligere skolegang og norsk-

språklige nivå for å få mest mulig homogene grupper slik at vi kan gi en best mulig tilpasset 

opplæring for den enkelte", opplyser Årsrapport 2017 (s. 2).  

 

Follo Kvalifiseringssenter har 17 grupper: 

1. Seks spor 1-grupper: ca. 28 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. Gruppen 

har økt de siste årene. Ski kommune ønsker å prioritere denne gruppen i opplæringen.  

2. Åtte spor 2-grupper: 52 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. 

3. Tre spor 3-grupper: 20 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. Egne grupper 

for spor 3 – hurtigspor – er et ønske fra kommunene. 

 

–Hver gruppe har gjennomsnittlig 15 deltakere, men spor 1-grupper er mindre. Gruppene er 

dynamiske; skolens ledelse flytter deltakere mellom grupper ved behov. Både pedagogikk og 

driftsøkonomi må hensyntas, sier daglig leder. Ledelsen utarbeider for hvert semester en 

uketimeplan og gruppeoversikt.  

 

Årsrapport 2017 opplyser (s. 5): "Vi er meget godt fornøyd med IKT-utstyret på FK. Hver av 

de 3 etasjene har et dataskap med 25 bærbare elev-PC-er. I tillegg har datastua 13 stasjonære. 

Alle rom har projektorer. Alle lærerne har bærbare PC-er. […] Follo Kvalifiseringssenter har 

egen nettside www.folloks.no og en Facebook-side."  

 

Follo Kvalifiseringssenter har et verksted for formingsaktiviteter. "Vi ser at de mest språk-

svake deltakerne, samt de med liten utdannelse fra hjemlandet, er de som har best utbytte av 

verkstedtimene", opplyser Årsrapport 2017 (s. 3).  

 

"For flyktninger som deltar i introprogrammet, består opplæringen ved FK av 30 timer per 

uke med 20 timer grunnleggende norskopplæring på formiddagen og 10 timer med spesial-

kurs på ettermiddagen. Deltakere som ikke har introprogram, følger 20 timer norsk på 

formiddagen", opplyser Årsrapport 2017 (s. 2).  

 

550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap er introprogrammets minimum. Et toårig 

introprogram omfatter ca. 1500 undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap, samt andre 

temaer som arbeidsliv, digitale ferdigheter og bo- og familielære. Introprogrammet er i 

utgangspunktet toårig, men kommunene har anledning til å forlenge det til inntil tre år for 

deltakere med særlige behov.  

 

–For enkelte deltakere ser Follo Kvalifiseringssenter det som hensiktsmessig at intropro-

grammet utvides til tre år. Dette drøftes med NAV Ski, opplyser daglig leder.  
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Virksomhetsleder for NAV Ski kommenterer: –Vi har av og til ulikt syn på når fokuset bør 

flyttes fra skole til arbeid. Forskning viser at introdeltakere som i liten grad har lært norsk 

språk etter 800 timers undervisning, har lite å hente på forlenget undervisning. Det blir å starte 

på nytt i læreboka. For disse vil arbeidspraksis gi bedre effekt på norskopplæringen, samt 

tilknytning til arbeidslivet. NAV ønsker å få flyktningene fortest mulig ut i arbeid. Dette er 

godt for den enkelte, god kommuneøkonomi og god samfunnsøkonomi.  

  

–Follo Kvalifiseringssenters introdeltakere opplever norsktimene som matnyttige, og prøve-

resultatene er jo gode. Når det gjelder undervisningen i diverse temaer etter lunsj, hører vi en 

del misnøye, sier fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering.   

 

Samfunnskunnskapskurs legges til høstferie og vinterferie. Samfunnskunnskap skal under-

vises på deltakernes morsmål eller et språk de forstår. Follo Kvalifiseringssenter samarbeider 

derfor med Oppegård kommune, Ås kommune og Indre Østfold-kommuner. –Vi klarer 

dermed å gi 93 % av deltakerne samfunnskunnskapskurs på deres eget språk. Resten dreier 

seg om små språkgrupper der vi må finne andre løsninger, som tolk. Vi er meget godt fornøyd 

med samarbeidet. Samfunnsfagskursene er faglig gode, og stordriften medfører at vi kan 

inndele noe etter spor/nivå, sier daglig leder.   

 

Follo Kvalifiseringssenter hadde 63 nasjonaliteter i 2017, ifølge Årsrapport 2017 (s. 6). Størst 

språkgruppe er arabisk, som følge av mange syriske flyktninger.  

 

Språkpraksis 

Praksisplass vil si at deltakeren utplasseres på en arbeidsplass to dager i uken 3–6 måneder. 

Arbeidsgiver betaler ikke lønn. En introdeltaker kan ha to praksisplasser i løpet av sitt 

introprogram:   

 Språkpraksis (praksis 1) gis gjerne i introprogrammets første år. Språkpraksis skaffes av 

Follo Kvalifiseringssenter.  

 Arbeidspraksis (praksis 2) er aktuelt på slutten av introprogrammet i et yrke som passer 

for deltakeren. Arbeidspraksis skaffes av NAV Ski.  

 

Follo Kvalifiseringssenter har for tiden 33 deltakere fra alle tre kommuner i språkpraksis. De 

fleste praksisplasser er i private bedrifter. Ca. 30 % er i kommunale virksomheter som barne-

hage, skolefritidsordning og sykehjem. Follo Kvalifiseringssenter jobber med å øke andelen 

kommunale praksisplasser.  

  

Praksisplass er et pedagogisk virkemiddel som styrker flyktningens norskopplæring så vel 

som mulighet for jobb, det vil si den totale kvalifiseringen, noe IMDi's rapport Godt no(rs)k 

(2011) bekrefter. –Praksis er arbeidskrevende for opplæringssentrene, men det er nødvendig å 

bruke ressurser på dette, sier daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter, som bruker ett 

årsverk på å følge opp praksisplasser. Tre lærere reiser hver uke ut til alle praksisplassene og 

følger opp deltakere og arbeidsgivere. Enkelte deltakere kan ha problemer med å arbeide med 

alkohol og svinekjøtt; her finner man løsninger gjennom samtaler med deltaker, arbeidsgiver 

og kommune. 

 

Follo Kvalifiseringssenter har som mål at alle introdeltakere skal få språkpraksis. Rundt 85 % 

av introdeltakerne gjennomfører språkpraksis. Hovedårsaken til at ikke alle gjennomfører, er 

at introdeltakere avslutter introprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter tidligere for å gå 

over i andre tiltak/utdanningsløp. Andre årsaker er helseproblemer, familiesituasjon, religiøse/ 
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kulturelle forhold eller for svake norskkunnskaper.  

 

Ski kommune tilbyr også arbeidspraksis. På Finstadtunet er det til enhver tid rundt seks 

praktikanter som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider.   

 

–Det er vanskelig å skaffe praksisplasser, fordi flere aktører etterspør det i Ski. Arbeidsgivere 

er dessuten restriktive og tenker: "Vi kan ikke ha noen her som ikke snakker norsk!", forteller 

fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering. 

 

Østlandets Blad (ØB) hadde 14.5.2018 et oppslag om at "Systua på Princess er blitt skolestue 

for innvandrerkvinner": "I januar overtok Moving Mamas, en sosial entreprenør med base i 

Oslo, driften av systua og satte i gang Sømtjenesten. Målet er å bruke systua som et sted der 

innvandrerkvinner kan lære norsk, kan lære seg et yrke og få en ekstra dytt i ryggen ut i 

arbeidslivet." Prosjektet er et partnerskap mellom Princess, Moving Mamas og NAV Ski.  

"Noen av dem vi har her, er deltakere i introduksjonsprogrammet i kommunen", opplyser 

avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering til ØB. Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus 

har bevilget 700 000 kr til prosjektet i 2018–2019.  

 

Prøver 

Flyktninger og deres familiegjenforente har hatt rett og plikt til å gjennomføre introprogram 

siden 2004, men avsluttende prøver var tidligere frivillig. En innstramming i 2013 gjorde 

prøver i norsk muntlig og skriftlig og samfunnskunnskap obligatorisk. Fra 2017 har prøve-

resultatene betydning for personens oppholdstillatelse og søknad om statsborgerskap.
8
  

 

–Som følge av prøvekravet har Follo Kvalifiseringssenter merket en tydelig økning i 

deltakernes motivasjon og innsats for å lære norsk språk og samfunnskunnskap, kommenterer 

daglig leder.  

 

Prøvene er nasjonale prøver. Norskprøve, som inneholder en skriftlig og en muntlig del, 

avholdes nasjonalt hvert halvår. Dette er et stort opplegg med ekstern sensor fra andre Follo-

kommuner. Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes når det enkelte 

opplæringssenter har behov for det, om lag kvartalsvis.  

 

Follo Kvalifiseringssenters deltakere avla følgende prøver i 2017: 

 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS – 

DELTAKERNES GJENNOMFØRING 

2017 
Antall kandidater 

Kommentar 

Norskprøver (skriftlig og muntlig): 222 Resultater – se kapittel 5.2.1 

Samfunnskunnskapsprøve: 159 81 % bestått 

Statsborgerprøve: 38 84 % bestått 

Sum kandidater: 419  
Kilde: Follo Kvalifiseringssenters Årsrapport 2017 (s. 5).  

 

 

                                                 
8
 For å få varig oppholdstillatelse, må introdeltakeren bestå muntlig norskprøve med resultat A1 eller høyere og 

samfunnskunnskapsprøve på morsmål eller norsk. For å få norsk statsborgerskap, må man bestå muntlig 

norskprøve med resultat A2 eller høyere, samt samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve på norsk.  
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4.2.4 Ski voksenopplæring 

Ramme 

Pedagogisk virksomhets avdeling Ski voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne, det vil si 

personer fra 16 år og oppover (ingen øvre aldersgrense).
9
 Opplæringsloven pålegger inntak av 

elever i voksenopplæring hele året.  

 

Voksne over 16 år som ikke har fullstendig grunnskole, har rett til grunnskoleopplæring.  

–Egentlig bør nesten alle flyktninger ta grunnskole i Norge, mener rektor/avdelingsleder for 

Ski voksenopplæring. –Selv de som har en god grunnskole fra hjemlandet, har fordel av å 

lære fagene på norsk. Dessuten lærer de norsk mens de lærer fag. Matematikklærer er 

samtidig norsklærer! Unntaket er de som har høyere utdanning, men disse utgjør under 20 % 

av flyktningene, sier rektor. 

 

Ski voksenopplæring har totalt 30 årsverk. Lærerne dekker ca. 15 språk, noe som er nyttig i 

undervisningen. Ski voksenopplæring har 145 elever (mai 2018), som alle er innvandrere. 

Elevene bor i følgende kommuner:   

 80 elever fra Ski kommune, hvorav knapt halvparten har grunnskole for voksne som sitt 

introduksjonsprogram. 

 65 elever fra andre kommuner: Frogn og Vestby, samt Nesodden og Ås kommuner. 

   

Unge under 16 år som har gått siste halvår i 10. klasse, har rett til å begynne på videregående 

skole. Men med dårlig skolebakgrunn er nivået ofte for høyt, og etter en stund finner noen ut 

at det er bedre å gå på voksenopplæring først. 

 

Akershus fylkeskommune opprettet i 1994 et innføringsløp ved Ski videregående skole, som 

har 36 elever (tre klasser á 12 elever). 10 elever bor i Ski (mai 2018). Dette er et forberedende 

år før videregående opplæring for ungdom i alderen 16–24 år som har mangelfull grunnskole-

utdanning, for det meste enslige mindreårige flyktninger. Undervisningsopplegget følger lokal 

læreplan og defineres ikke som grunnskole eller videregående opplæring. Det gis ingen karak-

terer; elevene får en avsluttende vurdering.
10

 Kontaktperson for innføringsløpet opplyser at 

innføringselevenes faglige bakgrunn er svak. –Motivasjonen er lav; de ønsker seg fortest 

mulig over i ordinær videregående skole. Vi bruker mye tid på å motivere dem.  

 

–Ski voksenopplærings grunnskole for voksne og Ski videregående skoles innføringsklasser 

dekker behovet for grunnskoleopplæring for flyktninger over grunnskolealder, uttaler NAV 

Skis avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. 

  

Undervisningsopplegg 

Grunnskoler for voksne arbeider etter Modulstrukturert forberedende voksenopplæring 

(2016), som er et prinsippdokument for læreplanarbeid fra Kompetanse Norge.
11

 Under-

visningsopplegget inneholder fem fag: norsk for språklige minoriteter, engelsk, naturfag, 

                                                 
9
 Voksenopplæring omfatter grunnskole (opplæringsloven § 4 a1 og § 4 a2) og videregående opplæring (§ 4 a3). 

Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring, både for ungdom (16–24 år) og voksne (over 25 år). 

Akershus og de fleste andre fylker har voksenopplæringsklasser plassert på videregående skoler.  

10
 Ski videregående skole har i tillegg et treårig studiespesialiserende programområde, der elevene får tilpasset 

undervisning i norsk og kan erstatte andre fremmedspråk (f.eks. tysk) med eget morsmål.  

11
 Kompetanse Norge, som het Vox til 2016, er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som arbeider med 

voksenopplæring (Kompetanse.no). 
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matematikk og samfunnsfag. Hvert fag er inndelt i fire moduler (nivåer). Eleven må gjennom-

føre alle fem fag i modul fire for å gå til videregående skole. Rektor har frihet til å fastsette 

fag- og timefordeling.
12

  

 

Ved inntak kartlegges elevenes nivå. Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver passer ikke 

for voksenopplæring; Ski voksenopplæring har utarbeidet egne kartleggingsprøver. E-kartleg-

ging utarbeidet av Kompetanse Norge er forsøkt (pilotert) i Ski voksenopplæring.  

 

Ordinær undervisning gis i klasser med 12–15 elever. Når elever har særlige behov, kobles 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) inn. Spesialundervisning gis som eneundervisning og 

i grupper med 2–4 elever.  

 

Heltids introduksjonsprogram omfatter 30 skoletimer (á 45 minutter) per uke. Skoledagen går 

fra kl. 8.30 til kl. 14.15 mandag–fredag. I tillegg kommer noe hjemmearbeid/lekser. De som 

har det som introprogram, har i tillegg undervisning i skoleferier, som NAV Ski arrangerer. 

 

Fravær registreres og meldes til NAV Ski. Elever som har voksenopplæringen som sitt intro-

program, får trekk i introduksjonsstønaden ved ugyldig fravær. 

 

Voksenopplæringens elever avlegger eksamener som ordinære grunnskoleelever, inkludert 

avsluttende eksamener for 10. klasse. Utdanningsdirektoratet har imidlertid ikke nasjonal 

karakterstatistikk for voksenopplæring. Ski voksenopplæring er med i Kompetanse Norges 

prosjekt "Forberedende voksenopplæring", der 28 voksenopplæringsskoler i landet deltar. 

Dette er et forsøk med nye læreplaner og egne eksamensoppgaver i grunnskole for voksne. 

  

Ski voksenopplæring gjennomførte et prosjekt i 2015 som kombinerte utdanning og arbeid, 

der elever hadde arbeidspraksis én dag i uken. Opplegget ga gode resultater, påpeker NAV 

Ski. 

 

Lovverket setter ingen ramme for antall år i voksenopplæring. Elevene går der 1–3 år; de 

fleste bruker to år. Flinke elever avanserer fort oppover. NAV Ski fastsetter introdeltakeres 

individuelle plan. –Avdeling Bosetting og kvalifisering forlenger som regel introprogrammet 

med ett år ved behov, sier rektor.   

 

–De aller fleste som går ut, søker videregående skole. Har voksenopplæringen lykkes, greier 

de å fullføre videregående skole, sier rektor.  

 

Klassemiljø og sosialisering 

–Syriske kvoteflyktninger kan reise fra flyktningleir i Libanon til Gardermoen og rett til 

leilighet i Ski. Én uke senere sitter de på skolebenken. De er vant til et skolesystem med 

kadaverdisiplin; overgangen til norsk skolesystem er stor, påpeker rektor.  

 

–De som flyktet først fra Syria, var ressurssterke. Nå kommer flere analfabeter, som bare kan 

lese litt arabisk. Mange fra Syria har helseutfordringer, især psykiske traumer som gir seg 

utslag i bekymring/frykt, magesmerter og søvnproblemer. Og det kan være slitsomt å lære 

norsk, matematikk og naturfag samtidig. 

 

                                                 
12

 Melding til Stortinget 16 (2015–16) Fra utenforskap til ny sjanse viser et stort mangfold i kommunenes 

voksenopplæringstilbud. 
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–Få elever er sekulære. De fleste elever er muslimer eller kristne, og de har et nært forhold til 

sin religion. Skolen har et lite stillerom (en liten krok i gangen), som kan nyttes til individuell 

bønn. Bønn må skje i friminuttene. Bønn i klasserom er ikke tillatt. Sosial kontroll var mer 

utbredt for noen år siden enn i dag, opplever rektor.  

 

–Skolens elever har ulike klesdrakter. Noen har hijab, men niqab har ikke forekommet. Ski 

kommunes elevreglement tillater ikke at noen dekker ansiktet. Demokratiets spilleregler og 

toleranse er viktige verdier i skolens undervisning, poengterer rektor. 

 

Voksenopplæringen preges av en rolig atmosfære og lite konkurranse mellom elevene. Mange 

elever er motiverte og innser at voksenopplæringen er deres sjanse til å få utdanning. Flere 

viser tydelig læringsglede: "Tenk at jorda er rund!" "Og blodet går rundt i kroppen!"  

4.2.5 Familiens hus' erfaringer med utdanning 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 viser (s. 65) tjenesteområde Oppveksts mål- og resul-

tatkjede. 60 % av barnehagene kartla språk til barn med annet morsmål i 2016. Målet er at 80 

% av barnehagene i 2018 skal benytte kartleggingsprøver for barn med minoritetsspråklig 

bakgrunn.  

 

–Grunnskolen gjør en kjempejobb. Innføringsklassen på Haugjordet ungdomsskole fungerer 

godt. Også Pedagogisk virksomhets voksenopplæring er meget god, kommenterer virksom-

hetsleder for Familiens hus. 

 

De fleste enslige mindreårige går innføringsklasse på ungdomsskole og innføringsklasse på 

videregående skole. Enslige mindreårige som har skolebakgrunn, bruker ofte et par år mer før 

de er klare for videregående skole.  

 

Av de 20 afghanske unge mennene som har kommet siden 2012, går 19 fortsatt i grunnskole 

eller videregående skole. På videregående skole måles deres prestasjoner på lik linje med 

andre elever. Karakterer og fravær vektlegges for lærlingeplass. På videregående skole tar de 

fleste fagutdanning, især på linjer for elektro, helse/sosial og salg/service.  

 

–Enslige mindreårige er gjennomgående høyt motivert for å få seg utdanning og jobb. 

Familien i hjemlandet forstår ikke hvorfor utdanningen tar så mange år. Pengemas hjemmefra 

er en påkjenning for mange gutter, sier avdelingsleder for Enslige mindreårige. 

 

Et mindretall av guttene skulker og har skolevegring. Skolefravær følges tett opp.  To har fått 

støttekontakt, og én følges opp av NAV. Enkelte som var analfabeter da de ankom Norge, har 

større sannsynlighet for å falle ut av videregående skole.  

 

–Enslige mindreårige som kommer nå, har dårligere skolebakgrunn enn for noen år siden, dels 

fordi de er yngre og dels fordi skolene i Afghanistan bombes mer og mer i stykker i borger-

krigen, påpeker avdelingsleder for Enslige mindreårige.  

 

Begge bofellesskap gir leksehjelp fem timer per uke, det vil si én time per ungdom. Enslige 

mindreårige som bor alene, tilbys leksehjelp på videregående skole av Ski Røde Kors. 

 

–Av de 20 guttene klarer 17 seg bra. De responderer på oppfølging og omsorg og har høy 

læringskurve, oppsummerer avdelingsleder for Enslige mindreårige. 
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4.2.6 Få jobb – nasjonale data 

Agderforsknings rapport Hastverk er lastverk? (2018) påpeker (s. iii) at det nasjonale 70 

prosentmålet ikke viser flyktningenes sysselsetting over tid. Fafo's rapport Ti års erfaringer 

påpeker (s. 75) at "det foreligger lite kunnskap, både i Norge, Sverige og Danmark, om 

yrkesdeltakelsen og lønnsutviklingen på sikt. Svært mange deltakere, både menn og kvinner, 

arbeider i korte deltidsstillinger på det tidspunktet de er fulgt opp i arbeidstakerregisteret. Er 

dette et første skritt på veien mot full stilling, altså en permanent tilpasning, eller er det en 

midlertidig visitt innom arbeidslivet før det bærer tilbake til ulike tiltak og offentlige 

overføringer?"  

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring opplyser følgende (s. 18 og s. 231):  

 "38 prosent av mennene hadde heltidsarbeid fem år etter oppstart [i introprogram], 

stigende til 40 prosent seks og sju år etter. […] Andelen kvinner i heltidsarbeid var 17 

prosent fem år etter oppstart i program, økende til 18 og 21 prosent seks og sju år etter 

oppstart."  

 I 2014 "var det 37 % i 2007-kohorten som hadde mer enn 80 prosent av inntekten sin 

gjennom overføringer."  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyste i en pressemelding 30.3.2017 følgende: "Over 390 000 

innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvand-

rere i aldersgruppen 15–74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 

prosent."
13

  

 

Innvandrere er imidlertid en vid gruppe. SSBs rapport Flyktninger i og utenfor arbeidsmarke-

det 2015 tar for seg flyktninger, inkludert familiegjenforente, bosatt i Norge i 4. kvartal 2015. 

Funnene sammenfattes (s. 4) slik:  

 "I 4. kvartal 2015 var det i alt registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som 

utgjør en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktningene 15–74 år. I hele befolk-

ningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 66,1 prosent, dvs. at det var en forskjell i 

sysselsettingen på 18,8 prosentpoeng." 

 "Flyktninger har en større konsentrasjon i det mest yrkesaktive alderssjiktet 25–54 år 

enn hele den norske befolkningen. Forholder vi oss til denne alderspopulasjonen, blir 

sysselsettingsandelen i hele befolkningen nesten 80 prosent og 53,3 prosent blant flykt-

ningene, dvs. en forskjell på 26,6 prosentpoeng." 

 "Botiden i Norge har stor betydning for sysselsettingsnivået blant flyktninger. Blant 

dem med botid på under fire år ligger sysselsettingen langt under gjennomsnittet for alle 

flyktningene. De som har vært her kort tid er i en tilpasningsfase til det norske samfun-

net, og er derfor i stor grad utenfor arbeidsstyrken. De som har en botid på 4–6 år har 46 

prosent sysselsatte, mens flyktninger med botid på mellom 7 og 19 år har en sysselset-

ting på 50–53 prosent. Blant dem med 20 års botid og mer ligger sysselsettingen tett 

opptil 60 prosent." 

 "Alder ved bosetting har også mye å si for sysselsettingsnivået. Vi ser at de som bosatte 

seg da de var mellom 0–19 år, har en sysselsetting på rundt 70 prosent etter å ha bodd 

20 år eller mer i Norge."   

                                                 
13

 SSBs sysselsettingsstatistikk teller alle med minst én times avtalt arbeidstid per uke som sysselsatt, opplyser 

SSBs Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Aldersgruppen 15–74 år er videre i begge ender enn normal 

yrkesaktiv alder. Etter revisors oppfatning bidrar disse to aspekter til henholdsvis kunstig høy og lav 

sysselsettingsandel. Andelene i befolkningsgruppene er sammenliknbare. 
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 "Utdanningsnivået har også stor betydning for sysselsettingen. Det er gruppen med kun 

grunnskole som har desidert lavest andel sysselsatte uavhengig av flyktningbakgrunn. 

Da over halvparten av flyktningene kun har grunnskole, trekker denne gruppen 

gjennomsnittet en del ned. Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i 

Norge har derimot en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen 

på samme utdanningsnivå." 

 "Da flyktninger har relativt sett flere nykommere på arbeidsmarkedet enn befolkningen i 

alt, er andelen registrerte arbeidssøkere noe høyere, 6,4 mot 2,5 prosent. Dessuten deltar 

6,3 prosent av flyktningene på introduksjonsordninger og 9,2 prosent i formell utdan-

ning. Når andelen sysselsatte føyes til, har flyktninger i alt 70 prosent i arbeidsstyrken 

eller under utdanning (inkl. introduksjonsordningene) mot ca. 83 prosent i hele befolk-

ningen 15–66 år, m.a.o. en differanse på 13 prosentpoeng." 

 

SSBs rapport Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet (2017) tar utgangspunkt i flyktninger og 

familiegjenforente fra Irak, Somalia, Afghanistan og Iran som ble bosatt i 2001 og 2002; de 

følges frem til 2014. Funnene sammenfattes slik (s. 4): "Hovedbildet er at jo yngre man var 

ved bosetting 2001/2002, desto høyere sysselsettingsandel har man i 2014. […] Flyktninger i 

aldersgruppen 15–19 år ved bosetting i 2001/2002 var mellom 27 og 31 år i 2014. Afghanere 

hadde da den høyeste sysselsettingsandelen med 72 prosent, fulgt av Iran med snaut 70 

prosent og Irak med drøyt 62 prosent. Somaliere hadde lavest sysselsettingsprosent med i 

underkant av 60 prosent."  

4.3 Vurdering 

Utdanning 

Flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som bosettes i Ski, gjennomfører 

som hovedregel et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Dette omfatter ca. 1500 

undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap, samt temaer som arbeidsliv, digitale 

ferdigheter og bo- og familielære. Programmet utvides med inntil ett år når særskilte behov 

foreligger.  

 

NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering er programkoordinator for introduksjonspro-

gram. Flyktningkonsulentene kartlegger bakgrunn og kompetanse og utarbeider individuell 

plan (IP) sammen med personen. Introprogrammet er heltids og helårlig. Ved ugyldig fravær 

får deltakerne trekk i introduksjonsstønad.  

 

Ski kommune har 108 deltakere i introduksjonsprogram (27.6.2018). 50 personer (46 %) har 

sitt introprogram ved Follo Kvalifiseringssenter IKS. 38 personer (35 %) har introprogram 

ved Ski voksenopplæring (grunnskole). Tre personer (3 %) har det på videregående skole, 

mens 17 personer (16 %) har et annet opplegg (kurs, praksis). I tillegg kommer 17 personer i 

permisjon fra introprogram grunnet sykdom, fødsel og arbeid. Dette er et øyeblikksbilde; 

tallene varierer fra måned til måned.  

 

Follo Kvalifiseringssenter har som mål at alle introdeltakere skal få språkpraksis to dager i 

uken i 3–6 måneder. 85 % av introdeltakerne gjennomfører språkpraksis. Årsaker til at ikke 

alle gjennomfører, er at introdeltakere går over i andre tiltak/utdanningsløp, samt helsepro-

blemer, familiesituasjon, religiøse/kulturelle hindringer eller svake norskkunnskaper. Alle 

som fullfører introduksjonsprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter, avlegger norskprøve 

(skriftlig og muntlig) og samfunnskunnskapsprøve. 
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Minoritetsspråklige barn under 16 år mottar tilpasset opplæring i to innføringsklasser i Ski 

kommunes grunnskoler – Ski skole og Haugjordet ungdomsskole. Ungdom i alderen 16–24 år 

med kort botid i Norge kan gå ettårig innføringsklasse ved Ski videregående skole før de 

begynner på videregående opplæring. Personer over 16 år kan også ta grunnskole for voksne 

ved Ski voksenopplæring.  

 

Revisor oppsummerer at alle elementer som hører med i introduksjonsprogram for 

flyktninger/familiegjenforente, er til stede i Ski kommunes introprogram. Også mindreårige 

flyktninger mottar et undervisningsopplegg som holder høy standard. 

 

Jobb 

Introduksjonsprogram både i landet og i Ski har de senere år blitt mer arbeidsrettet. NAV Ski 

har stort fokus på integrering i arbeidslivet. Redusert bosetting muliggjør økt fokus på kvalifi-

sering av de nyankomne. 

 

37 % av flyktninger/familiegjenforente i Norge mottar nær hele sin inntekt fra velferdsytelser 

syv år etter bosetting, ifølge Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring. Statis-

tisk sentralbyrå opplyser at flyktninger med botid 7–19 år har en sysselsetting på 50–53 %. 

Utfra nasjonale data anslår revisor at rundt 55 % av Skis flyktninger/familiegjenforente 

kommer i jobb (tilnærmet heltid) innen ti år etter bosetting. Tallet sees i forhold til en 

sysselsettingsandel på 66,7 % i landets befolkning generelt, ifølge Statistisk sentralbyrå.  
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5 KOMMUNENS MÅLOPPNÅELSE I INTEGRERINGSARBEIDET 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Gjennom introprogrammet skal flyktninger og familiegjenforente lære norsk språk 

minst på nivå A1, som kreves for varig oppholdstillatelse. 

 Minst 70 % av deltakerne i introprogram skal være i utdanning og/eller lønnet arbeid ett 

år etter fullført introprogram (3–4 år etter bosetting). 

 Flyktninger og familiegjenforente skal integreres i lokalsamfunnet gjennom noe sosial 

omgang med nordmenn og deltakelse i felles fritidsaktiviteter.  

 

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjons-

loven) sier følgende i § 1: "Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres 

mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet."  

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring opplyser (s. 7): "For introduksjons-

programmet [i Norge] har det også siden 2010 vært en uttalt målsetting at 70 prosent av 

deltakerne skal være i lønnet arbeid og/eller utdanning året etter avsluttet program". Videre 

står det (s. 21): "Andelen som er i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet program, har 

holdt seg stabil på litt over 60 prosent de siste fem årene." Landets måloppnåelse var 61 % i 

2016, ifølge SSBs statistikk Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere (2017).  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Lære norsk språk 

Nasjonale prøver i norsk ga følgende resultater i landet og ved Follo Kvalifiseringssenter IKS: 

 

 
Kilde: Follo Kvalifiseringssenter IKS. Introdeltakere og andre deltakere i norskkurs. Prøveresultat gis som nivå-

plassering. A1: basisbruker, svært enkle utsagn. A2: basisbruker, enkelt dagligspråk. B1: selvstendig bruker, 

samtaler i dagliglivet. B2: selvstendig bruker, komplekse fremstillinger. B1 og B2 er høyt nivå. 

 

Tabellen viser at Follo Kvalifiseringssenter i 2017 oppnådde å få flere deltakere på høyt nivå i 

norsk (B1/B2) enn landets opplæringsentre: 

 Muntlig norskprøve: Landets opplæringssentre oppnådde 41 % av deltakerne på B1/B2. 

Follo Kvalifiseringssenter oppnådde 47 % B1/B2. 

 Skriftlig norskprøve: Landets opplæringssentre oppnådde 33 % av deltakerne på B1/B2. 

2017

Sted Antall Ikke vurdert Under A1 A1 A2 B1 B2

Hele landet Muntlig 23 849 0 1 % 13 % 45 % 31 % 10 %

Skriftlig framstilling 20 705 4 % 1 % 16 % 45 % 30 % 3 %

FK Muntlig 89 0 0 9 % 44 % 37 % 10 %

Skriftlig framstilling 86 0 1 % 16 % 47 % 36 % 0

Prosentandel resultater

Problemstilling nr. 3:  I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for 

integreringsarbeidet? 
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Follo Kvalifiseringssenter oppnådde 36 % B1/B2. 

 

"En stor del av deltakerne ved FK er spor 1/analfabeter", ifølge Årsrapport 2017 (s. 9). Follo 

Kvalifiseringssenter oppnår likevel relativt høye resultater i norskopplæringen.   

 

–Follo Kvalifiseringssenter IKS fungerer bra på det faglige og oppnår gode resultater i norsk-

opplæringen, bemerker virksomhetsleder for NAV Ski.  

5.2.2 Utdanning og integrering i arbeidsliv 

Ski kommunes Årsberetning 2017 nevner (s. 36) kommunens mangfoldserklæring: "Ski 

kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater 

oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etisk bakgrunn. 

[…] I 2013 inngikk Ski kommune en avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektora-

tet), som slår fast at minst én person med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, 

dersom vedkommende er kvalifisert til stillingen." Dette følges opp i Budsjett og handlings-

plan 2018–2021 under overskriften "Mangfold, likestilling og etikk" (s. 31): "Kommunen vil 

arbeide for å rekruttere flere ansatte med innvandrerbakgrunn til administrative stillinger, 

samt lederstillinger."  

 

Virksomhetsplan og HMS plan for NAV Ski 2018 har (s. 6) en liste med åtte styringsindika-

torer, men ingen berører flyktninger spesielt. "Ski kommune har ingen vedtatte målformule-

ringer for flyktningarbeidet", opplyser avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering (e-post 

7.12.2017).  

 

Ski kommunene legger likevel det nasjonale 70 prosentmålet etter tre–fire års botid til grunn: 

 

INTRODUKSJONSPROGRAM I SKI – 

MÅLOPPNÅELSE 

2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 

Andel voksne flyktninger/familiegjenforente i ordinær jobb eller 

utdanning ett år etter fullført introduksjonsprogram:  
 

69 % 

 

78 % 

 

70 % 
Kilde: NAV Ski. 

 

Virksomhetsleder for NAV Ski kommenterer: –Ski kommune har meget gode resultater når 

det gjelder introprogram, grunnskole, videregående skole og arbeidsdeltakelse. Det gode 

resultatet henger sammen med at NAV Ski følger opp flyktninger/familiegjenforente i fem år 

fra bosetting og at avdeling Bosetting og kvalifisering har til rådighet alle virkemidler i NAVs 

tiltaksportefølje, som tiltakspenger, lønnstilskudd og mentormidler. Flyktningkonsulentene 

trenger ikke spørre noen om bruk av tiltak, bortsett fra å drøfte det innad i avdelingen ved 

behov. NAV Ski erfarer imidlertid en tendens til at flyktningers sysselsetting daler etter rundt 

syv års botid.  

 

–Ski kommune har gode resultater ett år etter gjennomført introprogram. Voksenopplæringen 

er en del av suksessen, kommenterer rektor for Ski voksenopplæring.  

 

–Et meget bra resultat, sier også daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter IKS, som erfarer 

at arbeidsgivere har et stadig høyere krav til norsknivå hos innvandrere for å komme i praksis 

og jobb. Flere og flere arbeidsgivere krever nå norskprøve med resultat B1 (høyt nivå). 

 

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at "selveierdemokratiet" er viktig for innbyggernes 
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ansvarsfølelse og tilfredshet. Å eie sin bolig bidrar også til integrering, påpeker avdelingsleder 

for Boligkontoret: –Å forespeile flyktninger å kunne kjøpe bolig, motiverer dem til å skaffe 

seg jobb, da inntekt er en forutsetning for å få startlån fra kommunen og banklån. Stabile 

boforhold er grunnlaget for at flyktninger i alle aldre får venner og bekjente i lokalsamfunnet.   

5.2.3 Sosial integrering 

NAV Skis erfaringer 

NAV Skis fagkoordinator har inntrykk av at mange flyktninger er ensomme og isolerte. –I 

den grad de er sosiale, så er det med sin nasjonale/religiøse gruppe. Gode venner er ofte 

landsmenn. De fleste innvandrere savner noen å snakke norsk med i fritiden.  

 

–Mange eritreere liker å spille fotball. Avdeling Bosetting og kvalifisering har prøvd å få dem 

inn i fotballag, men de faller fra. De har vansker med å forstå kommunikasjon om når og hvor 

neste trening er o.l., sier fagkoordinator. –Og mange nordmenn føler det vanskelig å ta 

kontakt med innvandrere og vite hva de skal si. Norske deltakere på integreringsarenaer 

trenger ofte opplæring; hva snakker man f.eks. om i en somalisk kvinnegruppe?  

 

–Noen flyktninger synes alt er topp, andre synes alt er feil, men flertallet er stort sett blide, 

fornøyde og engasjerte, sier fagkoordinator. –Landbakgrunn har mye å si for forventninger. 

Syrere har opplevd et relativt velfungerende samfunn; de er ofte mer kritiske enn eritreere.  

 

Haugjordet ungdomsskoles erfaringer 

–I språkopplæringen mener jeg at vi når målet for hva man kan forvente i løpet av tre–fire år, 

men den sosiale integreringen er ikke god nok. Innføringsklassen blir fort en satellitt, spesielt 

hvis elevene er usikre og helst ønsker å være i innføringsklassen fremfor i ordinære grupper. 

Elevene hospiterer i ordinære klasser, men det blir mye adskillelse, sier undervisningsinspek-

tøren.   

 

–Når innføringselever går i kantina, blir de ikke utestengt. Vi ser ikke motvilje fra norske 

elever, men som ungdom flest er de opptatt av seg selv. Også norske elever som kommer 

flyttende, må jobbe for å komme inn en sosial gruppe. Minoritetsungdom som deltar i fritids-

aktiviteter, som fotball og håndball, har sosialt sett et stort fortrinn. Eksempelvis har vi to 

gutter som bor i bofellesskap, som deltar i fotballtrening. Norske elever som bor i nærheten, 

tar følge med dem til treninga.  

 

–Et rent innføringstilbud, som ved Haugjordet ungdomsskole, gir høyere læringsutbytte, men 

svakere inkludering med norske elever, sier undervisningsinspektør. Haugjordet ungdoms-

skole vurderer å justere innføringsopplegget i retning av mer læring sammen med norske 

elever, f.eks. halvparten av ukens timer i innføringsgruppe og halvparten i base. 

 

Haugjordet ungdomsskole hadde våren 2017 en gjengkonflikt som involverte noen norske 

elever og noen elever med utenlandsk opprinnelse, men ikke elever i innføringsklassen. 

Skolen jobber systematisk og bevisst med å avverge konflikter og har generelt lite mobbing. 

Noen gutter fra andre land kan ha et mer utagerende reaksjonsmønster enn normalt, men dette 

kan skyldes andre forhold enn skole og nettverk. Flere innføringselever har en psykisk ballast 

som bør bearbeides. Minoritetsspråklige elever er i hovedsak ikke del av noe negativt på 

fritiden, sier undervisningsinspektøren.  
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Familiens hus erfaringer 

Virksomhet Familiens hus tegner et mindre positivt bilde: –Enslige mindreårige flyktninger 

som kommunen bosetter nå, er merkbart mer traumatiserte enn de som kom for fem år siden. 

Og usikker oppholdstillatelse kan redusere motivasjonen for å lære norsk. Gjør Ski kommune 

nok i integreringsarbeidet? er et viktig spørsmål, sier virksomhetsleder.  

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste erfarer at en god del innvandrere trenger tolk 

over flere år, f.eks. når barna er på fireårskontroll. –At mødre etter fire år i Norge ikke kan 

kommunisere på landets språk, er tankevekkende. Vi ser at mange kvinner ikke kommer seg 

ut i jobb. Mange voksne flyktninger lever isolert. Integrering av voksne i lokalsamfunnet ser 

for helsesøstre ut til å lykkes dårlig, sier avdelingsleder. –Integrering av barn og unge i 

skolene går derimot bedre. Norske elever legger i liten grad vekt på medelevers fremmede 

navn eller mørke hud.  

 

–Generasjon prestasjon kjenner på mange krav; hvordan er det ikke da for minoritetsungdom! 

påpeker avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –De lever ofte en dobbelttil-

værelse på skolen og hjemme – med et annet kultur- og språksamfunn innenfor husets fire 

vegger. Noen innvandrerforeldre utøver sosial kontroll med sine tenåringsbarn. 

 

–Afghanske gutter vil helst være lik norsk ungdom, og de ønsker sterkt å få norske venner, 

påpeker avdelingsleder for Enslige mindreårige. –Men å bli invitert med jevnaldrende norske 

ungdommer hjem eller på kino, skjer dessverre sjelden. Det positive er at enslige mindreårige 

ofte deltar i organisert fritidsaktivitet, som fotball, sammen med norske ungdommer. 

5.3 Vurdering 

Lære norsk språk 

Ved nasjonale prøver i norsk 2017 oppnådde 47 % av Follo Kvalifiseringssenters deltakere 

resultat B1/B2 (høyt nivå) i norsk muntlig, mens 36 % oppnådde B1/B2 i norsk skriftlig. 

Rundt 12 % flere deltakere ved Follo Kvalifiseringssenter oppnådde høyt nivå enn i landets 

opplæringssentre. Dette er viktig, for stadig flere arbeidsgivere krever nå norskprøve med 

resultat på høyt nivå (minst B1). 

 

Utdanning og integrering i arbeidsliv 

Nasjonalt mål for introduksjonsprogrammet er at minst 70 % av deltakerne skal være i utdan-

ning og/eller lønnet arbeid ett år etter avsluttet program. Nasjonal måloppnåelse har ligget på 

litt over 60 % de siste fem årene – med 61 % i 2016. Ski kommunes måloppnåelse var 69 % i 

2016 og 78 % i 2017. Etter tre-fire års botid oppnår Ski kommunes flyktninger/familiegjen-

forente dermed bedre resultater enn landet.  

 

Dette kan tilskrives god opplæring ved Follo Kvalifiseringssenter IKS og Ski voksenopp-

læring, samt at NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering følger opp flyktningene i fem år 

og har tilgang til hele NAVs tiltaksportefølje. 

 

Sosial integrering  

Revisors brukerundersøkelse av introdeltakere viser noe lav skår (rundt 3,7 av 6) på spørsmål 

om deltakelse i fritidsaktiviteter, samtaler med nordmenn og følelse av å være inkludert i 

lokalsamfunnet Ski. Også uttalelser fra ansatte i kommunen tyder på at flyktninger har lite 

sosial omgang med etniske nordmenn – i Ski som i resten av landet. De har sosial omgang 

mest med sin nasjonale/religiøse gruppe.  
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Ved Haugjordet ungdomsskole ser lærerne ikke motvilje mot innvandrerungdom fra norske 

elever, men som ungdom flest er de opptatt av seg selv. Minoritetsungdom som deltar i 

organiserte fritidsaktiviteter, som fotball, har et stort sosialt fortrinn.  

 

Målstyring 

Ski kommune praktiserer i liten grad målstyring av flyktningintegrering. Dersom Nordre 

Follo kommune utarbeider en helhetlig integreringsplan, bør mål- og resultatkjeden utvikles 

på dette tjenesteområdet. Målstyringen bør inneholde det nasjonale målet om at minst 70 % av 

introdeltakerne skal være i utdanning og/eller jobb ett år etter fullført introprogram. Dette bør 

også måles etter fem års botid. Andelen som er i tilnærmet heltidsstilling og i hovedsak 

økonomisk selvhjulpne etter ti års botid, bør måles dersom det er mulig.  

 

Andre styringsmål for kommunen på integreringsområdet kan være:  

 Minst 50 % av introdeltakerne bør bestå muntlig norskprøve (nasjonal prøve) med 

resultat på høyt nivå (B1/B2). Minst 40 % bør bestå skriftlig norskprøve med resultat på 

høyt nivå. 

 Flyktninger/familiegjenforente bør oppleve å være integrert i det norske samfunnet. 

 Flyktninger/familiegjenforente bør oppleve å ha sosial omgang med nordmenn i 

lokalsamfunnet gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter og vennskapelig samvær.  
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6 HVA MENER FLYKTNINGENE? 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 Flyktninger/familiegjenforente bør i brukerundersøkelser uttrykke en tilfredshet i øvre 

halvdel av karakterskalaen.   

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Foreliggende brukerundersøkelser 

NAV Ski 

Ski kommune deltok i KS' effektiviseringsnettverk på området flyktningintegrering, der det 

ble utført en brukerundersøkelse i 2015. Avdeling Bosetting og kvalifisering vurderer å utføre 

en brukerundersøkelse i 2018. –Flyktninger er en vanskelig gruppe å foreta brukerunder-

søkelse i: For det første er det språkproblemer; tolk må kanskje benyttes. For det andre er 

flyktninger ofte høflige og vil gi positive svar, sier virksomhetsleder for NAV Ski.    

 

Familiens hus 

Virksomhet Familiens hus har ikke utført brukerundersøkelse av flyktninger.  

 

Haugjordet ungdomsskole 

Haugjordet ungdomsskole utførte en elevundersøkelse i innføringsklassen første gang i januar 

2018. –Innføringselevene svarte at de er godt fornøyd med lærerne og trives på skolen. Flere 

elever har det bra på skolen, men er ensomme. På spørsmål om hvem eleven liker å være 

sammen med, kom det frem at de som spiller fotball, treffer medelever, også norske, på friti-

den. De som ikke spiller fotball, ser ut til å ha lite samvær med norske på fritiden, opplyser 

undervisningsinspektør. 

 

Elevundersøkelsen ble utført ved hjelp av nettstedet Klassetrivsel.no fra Skolevisjoner AS. 

Alle Ski kommunes grunnskoler har begynt å bruke dette nettbaserte verktøyet til å kartlegge 

elevtrivsel. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelser har anonyme svar. Med Klassetriv-

sel.no kan svarene spores tilbake til enkeltelever, slik at de kan gis en oppfølgingssamtale. 

Men bare skolens administrasjon og kontaktlærer kan zoome ned på individ. Planen er å 

utføre halvårlige elevundersøkelser. Kontaktlæreren har for øvrig halvårlige utviklingssamta-

ler med foreldre og elev, samt elevsamtaler etter behov.  

 

Pedagogisk virksomhet 

Ski voksenopplæring utfører hvert år en elevundersøkelse, som skolen utarbeider. –Resulta-

tene i juni 2017 viste at de aller fleste elevene ved voksenopplæringen trives og gleder seg til 

å gå på skolen. 7 % sier de er ensomme på skolen; dette gjelder særlig smale språkgrupper, 

forteller rektor.  

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Ved etableringen av Follo Kvalifiseringssenter IKS i 1994 uttalte eierkommunene at driften 

burde evalueres etter noen år. Konsulentfirmaet Varde Hartmark utarbeidet rapporten Evalue-

ring av Follo Kvalifiseringssenter IKS i 2016. En brukerundersøkelse ble utført da. Etter dette 

Problemstilling nr. 4:  Hva mener flyktningene? 
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er ingen brukerundersøkelse utført. Lærerne innhenter muntlige tilbakemeldinger i 

undervisningsgruppene. Follo Kvalifiseringssenter har fire ansatte rådgivere som samtaler 

med og veileder deltakerne enkeltvis. Også studentrådet gir verdifulle tilbakemeldinger.  

6.2.2 Revisors brukerundersøkelse ved Follo Kvalifiseringssenter 

Revisor har utført en brukerunderundersøkelse av introdeltakere som er bosatt i Ski og har 

gått minst ett år ved Follo Kvalifiseringssenter. Brukerundersøkelsen fikk følgende resultat:  

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse til deltakere fra Ski som har gått minst ett år i introduksjonsprogram ved 

Follo Kvalifiseringssenter. 24 deltakere (83 %) svarte. Svaralternativer fra 1 ( nei/lite/dårlig) til 6 ( ja/mye/ 

godt), eller vet ikke. Spørsmålene sto på norsk og engelsk. Tolk oversatte dem til arabisk. Anonyme svar. 

 

Resultat på de 15 spørsmålene vises grafisk: 

 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTERS INTRODELTAKERE FRA SKI – Resultat

BRUKERUNDERSØKELSE MAI 2018 Snittskår (1–6)

Introduksjonsprogrammet:

1 Er introduksjonsprogrammet tilpasset dine behov? 5,0

2 Gir introduksjonsprogrammet god norskopplæring? 4,9

3 Lærer du om det norske samfunnet? 5,4

4 Språkpraksis i et foretak (bedrift eller kommune) – hvor fornøyd er du med det? 3,2

5 Er du fornøyd med introduksjonsstønaden? 3,8

6 Er du alt i alt fornøyd med introduksjonsprogrammet? 4,6

Livet i Ski og Norge:

7 Er du fornøyd med boligen din? 4,3

8 Deltar du i organiserte fritidsaktiviteter? 3,6

9 Har du ofte samtaler med nordmenn (utenom introprogrammet)? 3,5

10 Føler du deg inkludert i lokalsamfunnet Ski? 3,9

11 Føler du deg som en del av det norske samfunnet? 3,9

12 Er du alt i alt glad for å bo i Norge? 5,4

Fremtiden:

13 Om to år tar du sannsynligvis utdanning? 4,4

14 Om to år har du også en deltidsjobb (minst 20 %)? 4,5

15 Om seks år har du trolig en jobb (minst 60 % stilling)?  5,4

Totalt 4,4
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Kilde: Revisors spørreundersøkelse.  

 

Spørreskjemaet inviterte til kommentarer. Halvparten av respondentene ga kommentarer, 

bl.a.:  

 Noen deltakere synes det er lange skoledager.  

 Noen er utålmodige etter å komme i jobb.  

 Én gir uttrykk for at klassene bør nivåinndeles mer. 

 Én skriver at det er vanskelig å få kontakt med nordmenn.  

 Flere skriver: "Læreren er hyggelig og snill", "alt er bra" og "jeg takker dere for hjelp".  

 

Daglige leder kommenterer: –Resultatet av revisors brukerundersøkelse er interessant. Vi tar 

det med i det videre arbeidet ved Follo Kvalifiseringssenter.   

6.3 Vurdering 

Haugjordet ungdomsskoles elevundersøkelse i januar 2018 viste at innføringselevene er godt 

fornøyd med lærerne og trives på skolen, men mange er ensomme. Flyktninggutter som spiller 

fotball i idrettslag, har sosial omgang med norske jevnaldrende på fritiden. Ski voksenopplæ-

rings brukerundersøkelse i juni 2017 viste at de aller fleste elevene ved voksenopplæringen 

trives og gleder seg til å gå på skolen, men 7 % er ensomme på skolen. Kommuneadministra-

sjonen har ikke utført andre brukerundersøkelser på integreringsområdet de senere år.  

 

Revisor har gjennomført en brukerundersøkelse av introdeltakere ved Follo Kvalifiserings-

senter IKS som er bosatt i Ski og har gått minst ett år i introprogram. Høy svarprosent (83 %) 

tilsier at svarene er representative for kvalifiseringssenterets erfarne introdeltakere. Introdel-

takerne gir en totalkarakter på 4,4 i (skala 1–6) for introprogrammet, livet i Ski og Norge og 

fremtidsutsiktene. Introdeltakernes tilfredshet ligger dermed i øvre halvdel av karakterskalaen. 

Ski kommune kan være fornøyd med dette resultatet, etter revisors vurdering.  

 

Brukerundersøkelsens resultater fordeler seg slik:  

 Meget høy skår – på 5-tallet – ga respondentene på fire spørsmål: (1) introprogram er 

tilpasset deltakerens behov, (3) lærer mye om det norske samfunnet, (12) glade for å bo 
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i Norge og (15) har tro på å få en jobb (minst 60 % stilling) innen seks år.  

 Høy skår – på 4-tallet – ga respondentene på fem spørsmål: (2) introprogram gir god 

norskopplæring, (6) fornøyd med introduksjonsprogrammet alt i alt, (7) fornøyd med 

boligen, (13) har tro på å ta utdanning om to år og (14) har tro på deltidsjobb om to år.  

 Noe lav skår – på 3-tallet – ga respondentene på seks spørsmål: (4) språkpraksis i 

bedrift eller kommune, (5) introduksjonsstønaden, (8) deltakelse i fritidsaktiviteter, (9) 

samtaler med nordmenn, (10) følelse av å være inkludert i lokalsamfunnet Ski og (11) 

følelse av å være en del av det norske samfunnet.  

 

Språkpraksis er et forbedringsområde for Follo Kvalifiseringssenter IKS, som for mange 

andre opplæringssentre i landet. Imidlertid dreier dette seg også om å realitetsorientere intro-

deltakerne: Språkpraksis er ikke yrkesrettet, og av deltakerne forventes en fleksibel innstilling 

til praksisplassen som kan tilbys.  

 

  



27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune - 18/00012-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune : SkiFlyktningerRevisjonsrapport

 Follo distriktsrevisjon IKS:       Integrering av flyktninger – Ski kommune 

 

45 

7 KOMMUNENS INTERNE SAMORDNING OG SAMSPILL MED 

NAV OG FRIVILLIGHET  

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Kommuneadministrasjonen skal ha en hensiktsmessig organisering og samordning av 

integreringsarbeidet. 

 Kommunen skal ha et godt samspill med lokalsamfunn og frivillighet. 

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Kommuneadministrasjonens organisering og samordning 

NAV Skis erfaringer 

Stortinget vedtok Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) i 2006. Statlige 

Trygdeetaten og Aetat og kommunal sosialhjelp ble sammenslått til Arbeids- og velferdsfor-

valtningen (NAV) i 2007.
14

 NAV-loven fastslår at lokale NAV-kontorer har to likeverdige 

eiere – stat og kommune – som skal inngå en partnerskapsavtale lokalt. Arbeids- og velferds-

direktoratet har i samarbeid med IMDi utarbeidet Veileder for samarbeid mellom NAV og de 

kommunale introduksjonsprogrammene (2017). 

 

NAV Ski ble opprettet i 2008. NAV Ski er en virksomhet i Ski kommune med kommunalt 

ansatt virksomhetsleder (37 % av lønnsutgiftene belastes statlig del av regnskapet). NAV Ski 

har 85 årsverk, hvorav 53 kommunalt finansierte og 32 statsfinansierte årsverk. Virksomheten 

sorterer under kommunalområde Velferd. Flyktningtjenesten ble en del av NAV Ski i 2008.  

 

–Jeg ser fordeler og ulemper ved vår organisering, men organisering bringer oss uansett ikke i 

mål. Det er viktig å se tjenestene på tvers og unngå silo-tenking. Flyktninger er innbyggere, 

og alle innbyggere er forskjellige. Kommunen ønsker å bistå innbyggere i livsmestring i den 

situasjonen de står i, forteller kommunalsjef for Velferd.   

 

–At flyktningtjenesten (avdeling Bosetting og kvalifisering) er en del av NAV Ski, er både 

kostnadseffektivt og brukerrettet, mener virksomhetsleder. –NAV har spisskompetanse på 

arbeidsrettet integrering. Våre flyktningkonsulenter har direkte tilgang til de statlige virkemid-

lene i arbeidsmarkedet, noe som gjør integreringsarbeidet enklere.  

 

–Organiseringen er oversiktlig for flyktningene. Avdeling Bosetting og kvalifisering er godt 

integrert i NAV, men arbeider samtidig selvstendig, sier avdelingsleder.  

 

–Voksne flyktninger/familiegjenforente og deres barn sorterer under NAV Ski, mens enslige 

mindreårige hører under Familiens hus. Denne arbeidsdelingen går greit, sier fagkoordinator i 

avdeling Bosetting og kvalifisering.  

                                                 
14

 Navnet var opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forkortelsen NAV benyttes fortsatt.  

Problemstilling nr. 5:  Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet 

med NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?   
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Virksomhetsplan og HMS plan for NAV Ski 2018 opplyser (s. 3): "Markedsarbeidet og Team 

Follo er nå godt etablert. Målgruppen for Team Follo er ungdom, innvandrere uten for 

EU/EØS og brukere med nedsatt arbeidsevne." Team Follo er et samarbeid med andre NAV-

kontorer i Follo vedrørende arbeidsformidling.  

 

–Det regionale fokuset vil styrkes når Nordre Follo kommune kommer i gang. En tverrfaglig 

integreringsplan bør utarbeides i Nordre Follo kommune, poengterer virksomhetsleder for 

NAV Ski. 

 

–For noen år siden ble NAV Ski oppfattet å ligge utenfor kommuneadministrasjon, sier NAVs 

økonomikonsulent. –I dag vet de fleste at NAV Ski er en virksomhet i kommunen. NAV Ski 

har halvårlige informasjonsmøter der samarbeidende virksomheter deltar.  

  

Fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering sier: –Samarbeidet med barnehager og 

skoler går greit, selv om de av og til kvier seg for å ta tak i flerkulturelle utfordringer. Ski 

voksenopplæring er fleksible; vi er meget fornøyd med samarbeidet.  

  

–Avdeling Bosetting og kvalifisering har tidvis vært frustrert over samarbeidet med Familiens 

hus, sier fagkoordinator. –Vi har opplevd ikke å bli informert om at en flyktning har en 

alvorlig sykdom, noe som har konsekvenser for vedkommendes introduksjonsprogram og 

medfører tidstap.  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski sier det slik: –NAV Ski har meget godt samarbeid med 

virksomhetene Kommunale barnehager, Pedagogisk virksomhet og skoler. Men vårt samar-

beid med virksomhet Familiens hus har en vei å gå.  

 

Familiens hus' erfaringer 

Generelt 

–Familiens hus har en god organisering av familierettede tjenester, sier avdelingsleder for 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –Avdelingen har et tett samarbeid med Hjelper'n i 

avdeling Forebyggende.  

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et godt samarbeid med virksomhet Samhandlings-

enheten, der det kommunale fastlegekontoret (2,4 legeårsverk) ble opprettet i 2016. –Fast-

legekontoret har medført et løft i kommunens satsning på migrasjonshelse, men samarbeidet 

med private fastleger kan forbedres, sier avdelingsleder. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

vil fra høsten ha samarbeidsmøter hver 6. uke med Samhandlingsenheten, som også omfatter 

familievoldkoordinator, Fysio/ergoterapi og Frisklivsentral. 

 

Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste medgir at samarbeidet med avdeling 

Bosetting og kvalifisering har vært mangelfullt. –NAV Ski har flere ganger forsøkt å bedre 

samarbeidsrutinene. I mai startet kvartalsvise samarbeidsmøter opp igjen. Ny smittevernhelse-

søster tiltrer i august, noe som vil gjøre avdelingen mer tilgjengelig for andre virksomheter, 

sier avdelingsleder. 

 

Avdelingsleder for Enslige mindreårige gir uttrykk for at Ski kommunes organisering av 

flyktningarbeidet er meget god. –At enslige mindreårige sorterer under virksomhet Familiens 

hus, er en naturlig løsning. Barnevernets ettervern varer som regel til den enslig mindreårige 

blir 22 år. I overgangsfasen samarbeider Familiens hus med NAV Ski, sier avdelingsleder, 
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som tilføyer at avdeling Enslige mindreårige også samarbeider godt med de andre avdelin-

gene i virksomhet Familiens hus og med skolene. 

  

Etableringen av Nordre Follo kommune 1.1.2020 forberedes for enslige mindreårige flykt-

ninger. –Vi har en dialog med Oppegård om å få like regler i bofellesskapene. Driften er 

ganske lik allerede, sier avdelingsleder. 

 

SLT-koordinator 

SLT-koordinator har 50 % stilling vedrørende samordning av lokale kriminalitetsforebyg-

gende tiltak (SLT) og i tillegg 50 % stilling som barne- og ungdomskoordinator. SLT-

koordinatoren jobber forebyggende overfor barn/unge hovedsakelig i alderen 10–18 år.  

 

SLT-koordinatorens arbeidsoppgave er, som tittelen sier, å koordinere: sikre tverrfaglighet i 

det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet – jobbe på systemnivå og få ansatte til å møtes. 

Hun er pådriver for å iverksette forebyggende tiltak. Stillingen sorterer under virksomhet 

Familiens hus, men er plassert i rådhuset, for å ha nærkontakt med kommuneledelsen. Som en 

del av kommunalområde Oppvekst, har hun god tilgang til rektorer og andre som jobber med 

barn og unge. 

 

Ski kommune har en ny giv i forebyggende ungdomsarbeid på systemnivå. –Rådmann, 

kommunalsjefer, virksomhetsledere og avdelingsledere har høy forståelse for ungdoms-

problematikk, sier koordinatoren.  

 

SLT-koordinatorens jobber ikke med spesifikke brukergrupper, som flyktninger; det er det 

andre i kommunen som gjør. Men dersom integreringsutfordringer som man ser f.eks. i Gro-

ruddalen skulle dukke opp, vil SLT-koordinator treffe koordinerende tiltak. Handlingsplan for 

forebygging av radikalisering – tiltaks og ansvarsoversikt ligger også klar i tilfelle det blir 

bruk for den.   

 

NOVA ved OsloMet (tidligere HiOA) utgir ungdata-undersøkelse hvert tredje år. SLT-

koordinatoren ser frem til Ungdata-undersøkelsen i Ski 2018. Hun nevner noen trender i 

ungdomskulturen generelt i Norge:  

 Forekomst av psykiske plager blant ungdommer fortsetter å stige.   

 Som følge av sosiale medier og dataspill sitter ungdommer mer hjemme.  

 Foreldre og venner betyr mest i ungdommers liv; de har størst innflytelse på om perso-

nen tar gode eller dårlige valg. Kommunen har en viktig oppgave i å støtte foreldrene. 

 Dagens ungdomsvold synes råere enn for ti år siden, fordi volden blir filmet og lagt ut 

på nettet. 40 ungdommer som står rundt og heier og filmer en slåsskamp, hisser 

slåsskjempene til hardere kamp enn før. Heldigvis er få ungdommer med på dette. 

 

Eiendoms erfaringer 

Boligkontoret har et godt samspill med NAVs avdeling Bosetting og kvalifisering. –Men av 

og til kunne vi ha kommet tidligere inn med tilbud om startlån til flyktninger. Dersom også 

innleie av boliger lå under Boligkontoret, ville det ha vært lettere å formidle startlån til kjøp 

av bolig når leieforholdet opphører, sier avdelingsleder for Boligkontoret. 

 

Haugjordet ungdomsskoles erfaringer 

Haugjordet ungdomsskole avholder jevnlige nettverksmøter med samarbeidende virksomhe-

ter. –Dialogen er god; vi finner løsninger, sier undervisningsinspektøren. –Pedagogisk 
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virksomhet bistår skolen i det skolefaglige. Noen innføringselever har lærevansker, som 

dysleksi. Men å få innpass hos PPT kan ta tid; ofte avventer de situasjonen fordi det er 

vanskelig å kartlegge hva som er språkvansker og hva som er lærevansker.   

 

Psykisk helse et økende problem for ungdommer generelt, og mange innføringselever har mye 

psykisk ballast. –Vi kan merke at noen temaer, f.eks. familie, er vanskelig å snakke om i 

innføringsklassen, opplyser undervisningsinspektør. Når skolen oppdager elever som har 

utfordringer, samarbeides det tett med virksomhet Familiens hus: –Helsesøster, som har 100 

% stilling ved skolen, greier å skape relasjon til elevene. Oppsøkende tjeneste (tidligere 

utekontakten) kommer til skolen et par dager i uken; de tar ungdommer med på kino o.l. på 

kveldstid og har tilbud i ferier.   

 

Pedagogisk virksomhets erfaringer 

Voksenopplæring skjer etter en bestiller/utfører-modell: NAV Skis avdeling Bosetting og 

kvalifisering bestiller/kjøper plasser; Pedagogisk virksomhets avdeling Ski voksenopplæring 

utfører. –Vi har et meget godt samarbeid med NAV Ski, sier Voksenopplæringens rektor, men 

hun er bekymret for én ting: –Alle som trenger grunnskole, har rett til det, men får de det?  

 

Også norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er en form for voksenopplæring. –Det er 

mange måter å organisere voksenopplæring på, men de færreste kommuner har to voksen-

opplæringssentre. De samkjører det under én skoleparaply, slik som Oppegård Kvalifiserings-

senter, opplyser rektor. Hun ser for seg ett læringssenter i Nordre Follo kommune etter modell 

av Lillehammer kommune.  

 

Follo Kvalifiseringssenters erfaringer 

–Bosetting og kvalifisering er organisert som en del av NAV Ski, mens noen andre kommuner 

har lagt det utenfor NAV. Begge deler kan fungere; organiseringen er ikke avgjørende for 

resultatene, kommenterer daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter (FK).  

 

Årsrapport 2017 opplyser (s. 4): "Et tett samarbeid mellom våre eierkommuner/NAV og FK 

er en forutsetning for å lykkes i vår felles målsetting om arbeid og utdanning for flyktninger 

og innvandrere. Flyktningkonsulentene i kommunene og rådgiverne ved FK har jevnlig 

kontakt om den enkelte deltaker." Faste samarbeidsmøter holdes med eierkommunene. –Vi 

har daglig samarbeid med NAV Ski, og det fungerer godt, poengterer daglig leder.  

7.2.2 Samspill med lokalsamfunn og frivillighet 

SLT-koordinator 

SLT-koordinator er Ski kommunes "forbindelsesoffiser" overfor Øst politidistrikt/Follo, der 

hun har faste møter med forebyggende seksjon annenhver uke, i tillegg til andre tverrfaglige 

møtepunkt. Med sitt overblikk kan koordinatoren vise politiet vei i kommuneadministrasjonen 

og vice versa.  

 

En koordineringsgruppe som består av leder av politiets forebyggende seksjon, SLT-koordi-

nator, virksomhetsleder for Familiens hus, leder for fritidsklubb, rektorer og PPT-leder, møtes 

hver 6. uke. Her drøftes ulike måter å arbeide forebyggende på, og gruppen tar initiativ til 

forebyggende tiltak. 

 

SLT ungdomsteam startet opp i juni 2018. Dette er en tverrfaglig gruppe på åtte personer som 

representerer politiet, ungdomsskoler, oppsøkende tjeneste, barnevernets ungdomsteam, 
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helsesøstre og ungdomsklubber. Ungdomsteamet møtes kvartalsvis og snakke om trender i 

Skis ungdomsmiljø. Informasjonen vil løftes opp til koordineringsgruppen og politirådet. 

 

SLT-koordinatoren samarbeider med frivilligheten, især natteravner og idrettslag, samt 

næringslivet. SLT-koordinator deltar blant annet i fellesmøter med politi, natteravner og en 

fastfoodkjede for å holde Ski sentrum trygt. 

 

I samråd med politiet har Ski kommune fastsatt tre satsningsområder for SLT-arbeidet i 2018–

2019:  

1. Økt kunnskap og informasjon om sosiale medier og konsekvenser. 

2. Forebygging av rus- og narkotikamisbruk. 

3. Forebygging av vold og trusler. 

 

En arbeidsgruppe for sosiale medier utarbeider en plan om sosiale medier som skal sendes til 

skoler og barnehager, slik at riktig informasjon om nettvett spres til barn, unge og foreldre. 

Det legges opp til foreldremøter med sosiale medier som tema, der kommunen veileder 

familier i hvordan de bør møte denne relativt nye utfordringen.  

 

Satsningsområde nr. 2 har fokus på alkohol (utsatt alkoholdebut) og hasj. Når det gjelder 

forebygging av vold og trusler, ønsker SLT-koordinatoren å starte et samarbeid med kommu-

nens familievoldkoordinator (Samhandlingsenheten). 

 

SLT-koordinatoren tiltrådte i stillingen 1.4.2017, da det var en del uroligheter i ungdomsmil-

jøet i Ski. Kommunen tok tak i problemet; man jobbet med enkeltpersoner og miljøer. Natte-

ravner ble gjenopprettet på Langhus. Fortsatt finner man problematikk knyttet til narkotika og 

annen kriminalitet, men problemene er dempet sammenlignet med fjor vår. –Desto viktigere 

er det å videreføre det forebyggende ungdomsarbeidet, poengterer SLT-koordinator.   

 

Frivilligsentral og Røde kors 

Frivilligsentralen i Ski, som holder til i Waldemarhøy bygde- og kultursenter, har en rekke 

aktivitetstilbud: barselgrupper, kulturkafé, datakafé (om bl.a. velferdsteknologi for seniorer) 

og diverse kurs (søm, akrylmaling, foto, spansk m.m.). Frivilligsentralen har høy aktivitet på 

dagtid og er åpen for alle nasjonaliteter. Viktige brukergrupper er småbarnsforeldre, innvand-

rere og seniorer.  

 

–På kulturkafé kommer mange innvandrere, som også kan gå på språkkafé på Ski bibliotek i 

regí av virksomhet Kultur og fritid, sier daglig leder.  

  

Frivilligsentralen i Ski mottar et driftstilskudd (inkludert statlige midler) på 1,14 mill. kr i 

2018 fra Ski kommune. Frivilligsentralen har ca. 100 faste frivillige pluss 75 elever som 

deltar i spesielle oppdrag (datakafé og opplegg for hjemmeboende eldre). –Frivilligsentralen 

ønsker også å få med flyktninger som frivillige, men de må kunne en del norsk språk.  

 

Ski Røde Kors tilbyr flyktningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp (to ettermiddager i uken), 

aktivitetsgruppe, kino/teater-besøk, innebandy, svømmekurs og turer. Bli kjent-kvelder er "en 

fast møteplass for flyktninger bosatt i Ski, frivillige i Røde Kors og andre", ifølge Østlandets 

Blad (4.4.2018).    

 

–Røde Kors' aktivitetsgruppe leide hytte på Sjursjøen i vinterferien, der 30 flyktninger fordelt 
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på to puljer deltok, opplyser avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. –Vi har et veldig 

godt samarbeid med Røde Kors og resten av frivilligheten. 

 

–Frivilligheten har viktige tilbud til enslige mindreårige, sier avdelingsleder for Enslige 

mindreårige. –Langhus fotballag og deres fotballtrener har et godt hjerte for guttene våre. 

Lions betalte for svømmekurs i mars 2018.   

 

Haugjordet ungdomsskole involverer seg ikke direkte i elevenes fritid, men bistår med 

kontaktinformasjon til lag og foreninger, f.eks. fotball- og håndballag, slik at foreldre kan 

følge opp sine barns fritid. 

 

–Både Ski Røde Kors og Frivilligsentralen i Ski gjør en strålende innsats for integrering, 

uttaler rektor for Ski voksenopplæring.  

7.3 Vurdering 

Kommuneadministrasjonens organisering og samordning 

Norske kommuner har valgt ulike organiseringer av flyktningarbeidet. Fafo's rapport Intro-

duksjonsprogram og norskopplæring opplyser (s. 72): "Vi finner at rett over 40 prosent har 

organisert introduksjonsarbeidet i kommunen med leder i NAV", mens "45 prosent av 

kommunene [har] forankret ledelsen av introduksjonsarbeidet […] utenfor NAV."  

  

Noen kommuner har samlet mange flyktningrettede tjenester i én virksomhet. Ski kommune 

har valgt å benytte eksisterende virksomheter til å betjene også denne brukergruppen. Utfra 

målet om å integrere flyktningene i det norske samfunnet, er det i grunnen logisk også å 

integrere tjenestene til dem i kommuneadministrasjonens virksomheter. Dette skjer uansett 

når flyktningene har bodd fem år i kommunen og har blitt til "vanlige innbyggere".  

 

Flyktningtjenester til voksne flyktninger er lagt til virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering. Dette gir flyktningkonsulentene direkte tilgang til hele NAVs arbeidsrettede 

tiltaksportefølje, noe som utvilsomt er en fordel i integreringsarbeidet. Man unngår unødig 

koordinering og en situasjon der offentlige kontorer strides om klienter. Ski kommunes 

organisering virker hensiktsmessig.  

 

Få tjenesteområder i kommunen er så tverrfaglige som integrering av flyktninger og familie-

gjenforente, jevnfør hele fem organisasjonskart gjengitt innledningsvis i denne forvaltnings-

revisjonsrapport. 

 

NAV Ski har godt samarbeid med virksomhetene Eiendom, Kommunale barnehager, Pedago-

gisk virksomhet og skoler. Mellom virksomhetene NAV Ski og Familiens hus har det vært 

samarbeidsutfordringer, knyttet dels til faglig uenighet om kulturforståelse i barnevern og dels 

til kapasitetsproblemer i avdeling Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Ny smittevernhelse-

søster tiltrer i august 2018, noe som vil forbedre kommunikasjonen. 

 

Sammenslutningen til Nordre Follo kommune 1.1.2020 åpner for etablering av et stort 

voksenopplæringssenter som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flykt-

ninger/familiegjenforente i norsk/samfunnskunnskap. Ski voksenopplæring og Skis del av 

Follo Kvalifiseringssenter IKS kan inngå i dette. (Voksenopplæringssenteret kan eventuelt 

organiseres som et IKS der også andre kommuner deltar.) Dette vil gi pedagogiske og 

økonomiske stordriftsfordeler, samt forenkle en sektor (flyktningintegrering) som preges av 
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høy kompleksitet. Økt bruk av grunnskole for voksne bør vurderes. 

 

Ski kommune satser på forebyggende ungdomsarbeid på systemnivå gjennom SLT-modellen 

(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). SLT-koordinator knytter sammen 

administrativ ledelse på alle nivåer i kommunen. 

 

Samspill med lokalsamfunn og frivillighet 

SLT-koordinator har et nært samarbeid med politi, næringsliv og natteravner m.fl. I det fore-

byggende ungdomsarbeidet satses det for tiden på nettvett, forebygging av rusmisbruk og av 

vold/trusler.  

 

Kommunalt ansatte gir uttrykk for at frivilligheten gjør en stor innsats i integreringsarbeidet i 

Ski. Frivilligsentralen i Ski har barselgrupper, kulturkafé, diverse kurs og billedterapi for alle 

nasjonaliteter. Ski Røde Kors tilbyr flyktningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp, aktivitets-

gruppe, kino/teater-besøk, innebandy, svømmekurs og turer. Under flyktningtoppen i 2015–16 

meldte mange innbyggere seg til frivillig innsats, men i dag mangler det frivillige, bl.a. til 

flyktningguide.  
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8 DRIVES INTEGRERINGSARBEIDET KOSTNADSEFFEKTIVT, OG 

HAR KOMMUNEN SENDT INN KRAV?   

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommunes integreringsarbeid skal drives kostnadseffektivt med basis i bosettings-

tall og statstilskudd. 

 Ski kommune skal sende inn krav på alle relevante statstilskudd. 

8.2 Datagrunnlag 

8.2.1 Kostnadseffektiv drift av integreringsarbeidet 

Kommunesammenlikning 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk har lite statistikk om flyktninger. "Det ble vurdert for 

flere år siden med en konklusjon om at det ville være vanskelig å lage gode nøkkeltall for 

dette i Kostra-løsningen," skriver seniorrådgiver (e-post 15.3.2018) til revisor. Kommune-

sammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser (s. 26) en figur over totale utgifter per 

person i målgruppen (flyktninger og deres familiegjenforente) i sum over fem år. Gjennom-

snitt for de 22 utvalgskommunene var 797 800 kr. Ski kommunes utgifter var 922 000 kr (+16 

%). En tabell fordeler utgiftene på tre kostnadsarter: 

 

TOTALE UTGIFTER PER 

PERSON I MÅLGRUPPEN 

OVER FEM ÅR 

Sosialhjelp Introduk-

sjonsstønad 

Integrerings-

tiltak og 

administrasjon 

Totalt 

0213 Ski 209 103 101 116 

22 utvalgskommuner  100 100 100 100 
Kilde: Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 (s. 27). Indeks 100 er lik gjennomsnittet for de 22 kommu-

nene, som for det meste er bykommuner, bl.a. Oslo, Bergen og Trondheim. Målgruppen er flyktninger og deres 

familiegjenforente. Data fra 2016. NAV Ski påpeker at kommunene kan ha ulik praksis for føring av økonomisk 

sosialhjelp. Etableringsstøtte til nyankomne flyktninger kan f.eks. gis som sosialhjelp eller særskilt. 

 

Tabellen viser at Ski kommunes totale merutgift (16 %) i all hovedsak skyldes sosialhjelp: 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp per flyktning/familiegjenforent er mer enn dobbelt så høye i 

Ski som i utvalgskommunene gjennomsnittlig.  

 

Økonomisk sosialhjelp 

NAV Ski utbetaler introduksjonsstønad til introdeltakerne i de rundt to årene introprogrammet 

varer. Samlet utbetaling til introduksjonsstønad i Ski økte fra 11,9 mill. kr i 2015 til 18,6 mill. 

kr i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk G2 Introduksjonsordningen – nøkkeltall. 

Gjennomsnittlig utbetaling av introduksjonsstønad var 13 136 kr per stønadsmåned i 2016.  

 

I tillegg mottar de fleste introdeltakerne i Ski bostøtte, som beregnes utfra boutgift. En 

Problemstilling nr. 6:  a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med 

andre kommuner, og b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?  
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aleneboende flyktning som har en husleie over 5 400 kr per måned, kan motta 1 400 kr per 

måned i bostøtte. Bostøtte saksbehandles av Ski kommune (Boligkontoret); Husbanken vedtar 

og utbetaler bostøtten. 

 

I tillegg til introduksjonsstønad og bostøtte mottar de fleste flyktninger økonomisk sosial-

hjelp. NAV Skis sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger finansieres av kommunen, som mottar 

statlig integreringstilskudd i fem år fra bosetting av flyktninger. Etter fem år klassifiseres 

flyktninger/familiegjenforente som vanlige innbyggere i NAV Skis fagprogram.  

 

Antall flyktninger/familiegjenforente i Ski som mottar økonomisk sosialhjelp har steget:  

 

 
Kilde: NAV Ski (fagprogrammet Tieto Sosio).  

 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente har utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: NAV Ski (Tieto Sosio). 2018-tall er prognose. 
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Stigende og høye sosialhjelpsutgifter til flyktninger/familiegjenforente har flere årsaker: 

 Hovedårsak til stigningen er at målgruppen har vokst som følge av bosetting av 

flyktninger. 

 NAV Ski har flyktningfamilier der mannen har full jobb, men som likevel ikke er 

økonomisk selvstendig, som følge av lav lønn, stor familie og høye boutgifter.  

 Flyktninger har en høyere andel med nedsatt arbeidsevne enn hele befolkningen, ifølge 

NAVs statistikk. Det er flere med sammensatte og langvarige utfordringer: "Overgang 

til arbeid og utdanning for flyktninger er bra, samtidig som kontoret sitter med ansvar 

for en gruppe flyktninger hvor alle tiltak og virkemidler er forsøkt", ifølge Virksomhets-

plan og HMS plan for NAV Ski 2018 (s. 3).  

 Lengden på stønadsperiode på økonomisk sosialhjelp var gjennomsnittlig 6,1 måneder i 

2016, ifølge Budsjett og handlingsplan 2018–2021 (s. 78). For å nå målet om at "Ski 

kommune skal ha en bærekraftig økonomi", går mål- og resultatkjeden inn for at 

stønadsperioden reduseres til 6,0 måneder i 2018 og videre til 5,6 måneder i 2021.  

 

Kommunalsjef for Velferd påpeker at Ski kommunestyre har ønsket å styrke lavinntektsfami-

liers økonomi:  

 Kommunestyret vedtok 9.12.2015 at barnetrygd skal tas ut av beregningsgrunnlaget for 

økonomisk sosialhjelp. Dette medfører en styrking av barnefamiliers økonomi – og økt 

utgift for kommunen – på til sammen ca. 2 mill. kr per år.  

 Kommunestyret behandlet 21.3.2018 en sak om kommunal stønad til store barnefami-

lier med følgende vedtak: "Formålet med sosialhjelp er at hjelpen skal vurderes indivi-

duelt i hvert enkelt tilfelle og sosialhjelpsnormen er kun veiledende, ikke førende. 

Aktivitetsplikten skal være førende for stønaden. For barnefamilier med flere enn tre 

barn skal barnetillegget vurderes særskilt opp mot behov og barnas aktiviteter."  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski opplyser at sosialtjenesteloven pålegger kommunene ikke å 

yte økonomisk sosialhjelp som overgår hva mottakeren kan tjene i lønnet arbeid. –Flere 

kommuner, bl.a. Oppegård, har satt et tak på tre barnetillegg; også de med fire eller flere barn 

får barnetillegg for tre barn. Ski kommune har ikke vedtatt dette som retningslinje, men i vår 

skjønnsutøvelse tenker NAV Ski i denne retning, sier virksomhetslederen. Han tilføyer at 

uttrykket "barnefattigdom" er passé; man snakker nå om lavinntektsfamilier.   

    

Proba Samfunnsanalyses rapport Sosialhjelpsutgiftene – drivkrefter og tiltak (2017) påpeker 

at norske kommuners sosialhjelpsutgifter økte sterkt i perioden 2012–2016. Rapporten viser at 

det er lav bruk av sosialhjelp blant annen generasjons innvandrere. 

 

Virksomheters økonomi 

NAV Ski 

Avdeling Bosetting og kvalifisering sin driftsøkonomi har utviklet seg slik: 
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Kilde: NAV Ski. Avdeling Bosetting og kvalifisering het Flyktningtjenesten til april 2018.  

Negative beløp: inntekt/overskudd. Netto driftsutgifter går til å dekke noen flyktningrelaterte utgifter utenfor 

avdeling Bosetting og kvalifisering.  

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering hadde brutto driftsutgifter på 47,4 mill. kr i 2017, samt 

utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger (15,2 mill. kr), tolketjeneste (1,7 mill. kr) og 

kjøp av plasser ved Follo Kvalifiseringssenter IKS (16,2 mill. kr). Avdelingens driftsresultat 

beløp seg til 1,0 mill. kr (driftsunderskudd) i 2017.  

 

Avdelingens driftsutgifter nådde en topp i 2017:  

 

 
Kilde: NAV Ski. 

 

Ski kommune har ikke satt av fondsmidler til flyktningintegrering. Hver virksomhet er ment å 

gå i null. Virksomhetens tjenesteområder som går med underskudd et år, dekkes opp av 

tjenesteområder som går med overskudd.
15

  

 

Familiens hus   

–Kommunen leier tre hybler til enslig mindreårige hos vertsfamilier. Dette er en rimelig 

boform, men det er ikke lett å finne vertsfamilier, sier virksomhetsleder for Familiens hus. 

  

                                                 
15

 For NAV Ski gjelder dette den kommunale delen av regnskapet, som føres adskilt fra statlig del. Fellesutgifter 

fordeles med 62,8 % på kommunal del og 37,2 % på statlig del. 

NAV SKIS AVDELING BOSETTING

OG KVALIFISERING 2015 2016 2017 2018 2019

Driftsøkonomi            Kr Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Økonomiplan

Driftsutgifter (brutto):         29 491 993 42 257 990        47 375 732        40 527 443        33 761 443        

Driftsinntekter:        -62 708 122 -74 687 898       -79 527 805       -65 480 000       -52 071 000       

Netto driftsutgifter:        -33 216 129 -32 429 908       -32 152 073       -24 952 557              -18 309 557 

Økonom.sosialhjelp flyktninger:         10 735 044 13 241 103        15 232 676        14 483 000        12 340 000 

Tolk:           1 377 454 1 568 790          1 743 897          1 465 001          1 465 001 

Follo Kvalifiseringssenter IKS:           8 327 022 11 356 361        16 194 205        16 886 000        15 000 000 

Driftsresultat:        -12 776 609          -6 263 654           1 018 705           7 881 444         10 495 444 
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Avdelingsleder for Enslige mindreårige opplyser at hvilende nattevakt er mest vanlig i 

kommunale bofellesskap. –En våken nattevakt koster det dobbelte av en hvilende nattevakt, 

men er verdt det. Guttene kan være urolige om natten. Våken nattevakt er trygt både for 

beboerne og personalet.  

 

Haugjordet ungdomsskole 

–Ungdomsskolen mottar budsjettmidler til en lærerstilling ekstra til innføringsklassen, 

opplyser undervisningsinspektør. Han poengterer at forutsigbarhet er viktig i skoledrift, for å 

ha kontroll på driftsutgiftene. Stabil bosetting fra år til år er derfor ønskelig.  

 

Ski voksenopplæring 

–Med 150 elever er Ski voksenopplæring en relativt stor grunnskole for voksne i landet. Vi 

har nå 11 klasser, som hver koster 1,4 mill. kr per skoleår i lærerutgifter. Klassene har rundt 

14 elever. Pedagogisk sett kunne det nok ha vært 18 elever i klassene, men klasserommene er 

for små, forteller rektor ved Ski voksenopplæring.   

 

–Omlag halvparten av Ski voksenopplærings budsjett er inntekt fra kjøpeplasser. Prisen, som 

settes av Ski kommune utfra kostnadene for administrasjon, lærere etc., er nå 105 000 kr per 

plass for et skoleår. Prisene ligger mellom 90 000 kr og 120 000 kr i landet, opplyser rektor. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS  

Årsrapport 2017 opplyser (s. 7) at Follo Kvalifiseringssenters utgifter (brutto) økte fra 20,6 

mill. kr i 2015 (regnskap) til 32,5 mill. kr i 2017, som følge av økt antall introdeltakere.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser (s. 36) at en undervisningstime med lokaler 

kostet gjennomsnittlig 1 640 kr i de 22 utvalgskommunene, men bare 1 410 kr (86 %) i Ski 

kommune. Daglig leder kommenterer: –Med 210 deltakere har Follo Kvalifiseringssenter en 

god størrelse, som begrenser enhetskostnadene og muliggjør nivådifferensiering, men uten å 

være et stort og upersonlig opplæringssenter.  

 

Driftstilpasning fremover 

Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2018–2021 forventer (s. 77) "en stor nedgang i 

både bosetting og tilskudd for kommunen. Nedgangen i bosetting av flyktninger vil medføre 

redusert behov for tjenester. Kommunen igangsetter derfor arbeidet med å tilpasse driften til 

det nye behovet." Videre står det (s. 81): "Med bakgrunn i at det kommer færre flyktninger til 

Norge vil Ski kommune sannsynligvis ikke bosette mer enn 25 flyktninger per år fra og med 

2018. Lavere bosettingstall gir lavere inntekter, men også reduserte kostnader. Inntektsfallet 

skyldes lavere introduksjonstilskudd, som reduseres med 13 mill. kroner fra 2017 til 2018, 26 

mill. kroner fra 2018 til 2019 og ytterligere reduksjon utover i planperioden. Utgifter til intro-

duksjonsstønad, sosialstønad og bolig reduseres. Driften tilpasses ved en gradvis reduksjon i 

årsverk på flyktningtjenesten. Kostnadene reduseres med 6,5 mill. kroner fra 2017 til 2018, 15 

mill. kroner fra 2018 til 2019 og ytterligere reduksjon utover i planperioden. Inntektsfallet er 

større enn kostnadsreduksjonen og kommer også raskere."  

 

Kommunalsjef for Velferd kommenterer: –Ski kommune må tilpasse driften og justere 

bemanningen i NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering og Familiens hus' avdeling 

Enslige mindreårige.  

 

–Avdeling Bosetting og kvalifiserings personell planlegges redusert fra tolv årsverk i 2017 til 
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syv årsverk i 2020, opplyser avdelingsleder.   

 

–Kommunestyret vedtok å bosette 40 enslig mindreårige i 2016, og administrasjonen pro-

sjekterte utvidelse av bofellesskapet på Siggerud. Men så kom signalet fra staten om lavere 

bosetting av enslige mindreårige. I 2018 skal Ski kommune bosette to enslig mindreårige. 

Hvis dette nivået fortsetter i 2019, forsvinner grunnlaget for to bofellesskap. Oppegård har tre 

bofellesskap. Nordre Follo kommune bør vurdere å redusere kapasiteten, sier virksomhets-

leder for Familiens hus. 

 

–Med virksomhet Eiendoms Boligkontor og NAV Skis boligkonsulent har kommunen noe 

dobbeltadministrasjon av boliger. Her er det mulig å effektivisere, påpeker NAV Skis 

virksomhetsleder. 

8.2.2 Tilskudd 

Driftstilskudd 

IMDi lister opp åtte statlige overføringer til integrering i kommunene. Ski kommune mottok 

følgende beløp i 2017:  

 

STATLIGE OVERFØRINGER TIL KOMMUNER – INTEGRERING – SKI   Kr 2017 

Integreringstilskudd: 60 259 550 

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger: 18 777 166 

Tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker (funk-tilskudd): 2 923 515 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger:  
(50 000 kr per flyktning bosatt utover IMDi's anmodning) 

200 000 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling: - 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 10 226 363 

Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere: - 

Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak: - 

Sum inntekt fra statlige overføringer til integrering: 92 386 594 

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi.no/Tilskudd). NAV Ski.  

Integreringstilskudd gis i fem år for flyktninger og tre år for flyktningers familiegjenforente. Integreringstilskud-

det beløper seg til rundt 200 000 kr per år i flyktningens år 1–3 og 80 000 kr i år 4–5.  

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger ble til og med 2016 betalt med 100 % refusjon av kommunens regn-

skapsførte bo- og omsorgsutgifter. Fra 2017 betales faste satser. IMDi.no opplyser: "Tilskuddssatsen for 2018 

differensieres med høy sats 1 229 100 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og en lavere 

sats 769 500 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år. Tilskuddet utbetales til og med året den enslige 

mindreårige fyller 20 år." I tillegg ytes integreringstilskudd i fem år. 

 

IMDi's overføringer til Ski kommune fordeles på virksomheter i henhold til fordelingsnøkler. 

De to største overføringene ble fordelt slik i 2017:  

 Integreringstilskudd (60,3 mill. kr): NAV Ski mottok 58,3 mill. kr. Familiens hus fikk 

1,9 mill. kr.  

 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (18,8 mill. kr): NAV Ski mottok 2,1 mill. 

kr. Familiens hus fikk 16,7 mill. kr.  

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin barnevernrefusjon gis fra 2017 gjennom 

IMDi's tilskudd til enslige mindreårige. –Endringen fra kostnadsrefusjon til stykkpris er en 
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arbeidsbesparende forenkling. Men at årlig tilskudd synker med 460 000 kr når enslig 

mindreårig fyller 17 år, kan neppe begrunnes, påpeker virksomhetsleder for Familiens hus.  

 

IMDi lister videre opp seks prosjekttilskudd til integrering som kommunene kan søke om: 

 

PROSJEKTTILSKUDD TIL KOMMUNER – INTEGRERING – SKI                 Kr 2017 

Mentor- og traineeordninger for personer med innvanderbakgrunn: - 

Kommunale utviklingsmidler (KUM): Grunnskole i introprogram og arbeidspraksis: 650 000 

Etablereropplæring for innvandrere: - 

Jobbsjansen – kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner: - 

Jobbsjansen – utfasing av ungdomsprosjekter: 190 000 

Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom: - 

Sum inntekt fra prosjekttilskudd til integrering: 840 000 

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi.no/Tilskudd). NAV Ski og Familiens hus.  

 

IMDi har i tillegg gitt Ski voksenopplæring tilskudd på 460 000 kr i 2017 og 250 000 kr i 

2018 for deltakelse i prosjekt "Forberedende voksenopplæring". IMDi har videre gitt Ski 

voksenopplæring et tilskudd på 300 000 kr i 2018 for prosjektet "Fagbrev på jobb" med vekt 

på helsefag og logistikkfag.  

 

IMDIs overføringer/tilskudd til Ski kommunes flyktningarbeid utgjorde til sammen 93,7 mill. 

kr i 2017. Kommunen mottar ikke andre statlige driftstilskudd til flyktningrelaterte tjenester, 

får revisor opplyst. (Økt statlig rammetilskudd som følge av flere innbyggere, medregnes ikke 

her.) Kommunen mottok heller ikke tilskudd til dette fra privat hold (stiftelser o.l.) i 2017.  

 

–Avdeling Bosetting og kvalifisering er meget aktiv med å søke tilskudd. Ski kommune får de 

statstilskuddene vi skal ha, sier virksomhetsleder for NAV Ski, som får støtte av sin økonomi-

konsulent: –Avdeling Bosetting og kvalifisering har en sjekkliste for innsending av tilskudds-

krav. Avdelingsleder har god kontroll på tilskuddsordningene. Vi søker det som er mulig.  

 

Fagkoordinator tilføyer: –Ski kommune har en del flyktninger med nedsatt funksjonsevne. 

Fastlegekontoret er blitt flinkere til å avdekke flyktningers helseutfordringer, slik at NAV Ski 

får sendt søknad om funk-tilskudd i tide.  

 

–Funk-tilskudd, som bl.a. går til flyktninger med psykiske traumer, må søkes innen ett år etter 

at eleven startet, ellers bortfaller muligheten, påpeker Ski voksenopplærings rektor.  –Vi gir 

beskjed til NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering, som sender søknad til IMDi. Det er 

mye penger å hente her. 

 

Familiens hus' avdeling for Enslige mindreårige har ikke søkt funk-tilskudd for beboere ved 

bofellesskapene. –I et par tilfeller oppdaget vi behovet for sent (etter det første året). Dette har 

lært oss å bli mer på hugget med å søke tilskudd, sier avdelingsleder. 

 

Investeringstilskudd 

Ski kommunestyre har i investeringsbudsjettene de senere år tildelt virksomhet Eiendom 20 

mill. kr årlig til kjøp av boliger. –20 mill. kr til boligkjøp er et passe beløp utfra behov og pris. 

Vi er opptatt av å kjøpe boliger til fornuftig pris og ikke være prisdrivende i Skis eiendoms-
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marked, som Boligkontoret for øvrig kjenner godt, påpeker avdelingsleder.   

 

Seks boliger (leiligheter) ble kjøpt i 2017 – alle med Husbankens tilskudd til kjøp/bygging av 

boliger for vanskeligstilte, bl.a. flyktninger. I fireårsperioden 2014–2017 kjøpte Ski kommune 

18 leiligheter med tilskudd fra Husbanken:   

 

 
Kilde: Virksomhet Eiendom. 

 

Kjøpspris for disse 18 leilighetene var til sammen 58,8 mill. kr. Tilskuddet på til sammen 15,1 

mill. kr utgjorde gjennomsnittlig 25,7 % av kjøpesum. 

 

Husbanken opererte med prosentvise tilskuddssatser til kjøp av utleieboliger til 2017, men har 

fra 2018 gått over til faste tilskuddssatser. For Ski gir Husbanken tilskudd på 10 500 kr per m
2
 

primærareal, maksimalt 840 000 kr per leilighet. Det lønner seg nå å kjøpe boliger i 

lavprisstrøk.  

8.3 Vurdering 

Kostnadseffektiv drift 

Statistisk sentralbyrå har ikke statistikk om flyktninger/familiegjenforente i Kostra, fordi 

kommunesammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at totale utgifter per flyktning/familiegjen-

forent i sum over fem år beløper seg til 797 800 kr i 22 utvalgskommuner. Ski kommunes 

utgifter ligger på 922 000 kr (+16 %). Rapporten viser at Ski kommunes merutgift i all hoved-

sak skyldes sosialhjelp: Utgifter til økonomisk sosialhjelp per flyktning/familiegjenforent er 

mer enn dobbelt så høye i Ski som i utvalgskommunene. Dette indikerer at kommunens flykt-

ningarbeid ikke drives helt kostnadseffektivt; høy tjenestekvalitet er imidlertid en riktigere 

betegnelse.   

 

NAV Skis tall viser at sosialhjelpsutgiftene til flyktninger/familiegjenforente er mer enn 

tredoblet – fra 4,7 mill. kr i 2014 til ca. 15,3 mill. kr i 2018. Dette skyldes først og fremst høy 

bosetting av flyktninger i perioden og stigende boutgifter, men også en høy andel flyktninger 

med nedsatt arbeidsevne, samt noe høy og langvarig stønad.  
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Å få ned sosialhjelpsutbetalingene til flyktninger er en krevende utfordring for NAV Ski. 

Løsningen ligger i å begrense økonomisk sosialhjelp slik at den ikke overgår hva mottakeren 

kan tjene i lønnet arbeid, samt å vri stønadene fra økonomisk sosialhjelp til tiltakspenger. 

  

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at Follo Kvalifiseringssenter IKS leverer 

undervisningstimer som koster bare 86 % av gjennomsnittet for de 22 utvalgskommunene. 

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering gikk med et driftsunderskudd på 1,0 mill. kr i 2017, som 

forventes å stige til 10,5 mill. kr i 2019. Dette bør imidlertid sees opp mot høye driftsover-

skudd i 2015 og 2016, som mange kommuner ville ha avsatt på disposisjonsfond. I sum over 

2015–2019 ligger avdelingen an til et lite driftsunderskudd på 355 000 kr, det vil si at flykt-

ningtjenester til voksne flyktninger går om lag i null sett over femårsperioden.  

 

Lavere bosettingstall medfører etter hvert synkende inntekter fra statstilskudd. Budsjett og 

handlingsplan 2018–2021 legger derfor opp til at avdeling Bosetting og kvalifiserings drifts-

utgifter reduseres med hele 13,6 mill. kr (-28,7 %) fra 2017 til 2019. Redusert bosetting gir 

etter hvert redusert målgruppe og dermed reduserte utgifter. Avdelingens personell planlegges 

redusert fra tolv årsverk i 2017 til syv årsverk i 2020.  

  

Med bosetting av et par enslig mindreårige i året forsvinner grunnlaget for to bofellesskap. 

Nesodden kommune, som har hatt to bofellesskap, legger ned ett i august 2018. Overkapasi-

teten er ikke like tydelig i Ski kommunes bofellesskap. Nordre Follo bør vurdere om 

kommunen trenger fem bofellesskap.  

 

Tilskudd 

Statlige overføringer/tilskudd til drift av Ski kommunes flyktningarbeid utgjorde til sammen 

93,7 mill. kr i 2017, som i sin helhet kom fra IMDi. Størst var integreringstilskudd (60,3 mill. 

kr), tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (18,8 mill. kr), tilskudd til opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (10,2 mill. kr) og tilskudd til flyktninger med 

nedsatt funksjonsevne/atferdsvansker (2,9 mill. kr).  

 

Virksomhet NAV Skis avdeling for Bosetting og kvalifisering har rutiner for å hanke inn alle 

aktuelle tilskudd. Virksomhet Familiens hus' avdeling for Enslige mindreårige har ved et par 

tilfeller gått glipp av tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne/atferdsvansker i 

bofellesskapene, noe avdelingen har trukket lærdom av. 

 

Virksomhet Eiendom utnytter Husbankens tilskuddsordninger aktivt. Boligkontoret kjøpte i 

2014–2017 18 leilighetene for vanskeligstilte innbyggere med tilskudd fra Husbanken på til 

sammen 15,1 mill. kr (25,7 %).  

 

Staten bruker store beløp på flyktningintegrering i kommunene. Å lykkes med integrerings-

arbeidet er derfor en høyt prioritert oppgave for kommunene. Ski kommunes store innsats på 

tjenesteområdet reflekterer dette. 
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9 KILDER 

Lover, forskrifter og meldinger til Stortinget
16

  

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1993/2016.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967/2015. 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 28/18 Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur,
  beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune -
  Mål og problemstillinger - Ny behandling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00102-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og
rolleforståelse i Ski kommune».

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge frem forslag til prosjektplan i
neste møte.

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 14.5.18 i sak 19/18 Kontrollutvalgets undersøkelse - 
Prosjekt ny turnhall i Ski kommune følgende:  

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering.
2. Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig oppmerksomhet

som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig kontroll på saksbehandling og
oppfølging av politiske vedtak.

3. Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur,
beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski kommune. Det er
grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur (idrett), Eiendomsavdelingen
og Teknikk og miljø.

Kontrollutvalget vedtok 11.6.18 i sak 22/18 Forvaltningsrevisjon 
Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - 
Mål og problemstillinger følgende: 

Saken utsettes. 

Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet  
Det følger av lov 25.september 2992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 23 nr.2:  

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
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Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Ski kommune  
Follo Distriktsrevisjon IKS la i 2017 frem en forvaltningsrevisjonsrapport om 
internkontroll i Ski kommune. Revisjonen anbefalte Ski kommune å vurdere følgende 
tiltak: 
 
a. Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse for å nå 

sine mål og følge lover og regler.  
b. Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål og 

utarbeide tiltak for å redusere avdekket risiko.  
c. Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter i 

Kvalitetslosen.  
d. Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem.  
e. Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk. 
 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 24.1.17 i sak 2/17 og vedtok følgende:  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget om 
resultatet innen seks måneder.  

 
 
Kommunestyret behandlet rapporten 15.2.17 i sak 22/17 og fattet enstemmig vedtak i 
samsvar med kontrollutvalgets innstilling.  
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten 5.9.17 i 
sak 29/17 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
internkontroll og vedtok følgende:  
 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
internkontroll i Ski kommune oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune til orientering.  

 
Kommunestyret behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten 27.9.17 i 
sak 119/17 og fattet enstemmig vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling. 
 
VURDERING  
Forvaltningsrevisjonsrapporten er relevant i denne sammenheng da undersøkelsen 
vil relatere seg til kommunens internkontroll i forbindelse med å sikre forsvarlig 
saksbehandling.  
 
Sekretariatets vurdering  
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak 14.5.18 i sak 19/18 og dialog med 
kontrollutvalgets leder i etterkant av vedtaket 11.6.18 i sak 22/18, vil sekretariatet 
foreslå følgende:  
 
Formål  
Undersøkelse av organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved 
utarbeidelsen av saker til politisk behandling i Ski kommune.  
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Problemstillinger 
1. I hvilken grad har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig 

saksforberedelse av politiske saker?  
a. Er det etablert maler/sjekklister som støtte/hjelpemiddel i 

saksbehandlingen, og hvordan etterleves disse?  
b. Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring- og godkjenning i 

saksbehandlingsprosessen, og hvordan etterleves disse?  
 
2. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksetting og oppfølging av politiske 

vedtak?  
a. I hvilken grad er det satt frister for iverksetting av vedtak?  
b. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare / tolke politiske vedtak om 

noe er uklart?  
c. Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det skjer 

uventede hendelser som påvirker iverksetting/oppfølging av vedtak?  
 
3. I hvilken grad har kommunen system for å følge opp avvik knyttet til oppfølging av 

politiske vedtak?  
a. I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik knyttet til 

oppfølging av politiske vedtak?  
b. I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik?  

 
Avgrensning  
Undersøkelsen avgrenses til sektorene Oppvekst og kultur (idrett), 
Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø.  
 
Forvaltningsrevisjonsregister  
NKRF har - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 
et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet 
(og selskapskontroller).  
 
Pr 21.8.18 inneholder registeret 3 463 rapporter. Innspill på aktuelle problemstillinger 
kan hentes fra utførte forvaltningsrevisjoner, her.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 21.08.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 29/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 18/00116-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin overordnede revisjonsstrategi for 2018 
for Ski kommune, datert 27.8.18.  

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

§ 6.Regnskapsrevisjon

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

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

Overordnet revisjonsstrategi 
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden 1.5.2018 til 
30.4.2019, jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for det 
regnskapsåret 2018.  

Fokusområder  
Fokusområdene for 2018 er følgende: 

 Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon.

 Oppfølging av sykelønnsrefusjon.

 Rutiner for innkjøp bl.a. varemottak og offentlig anskaffelse.

 Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå over flere
budsjettår.

 Regnskapspresentasjon inklusiv noter og årsberetning.

Revisjonen presiserer i strategien at listen over fokusområder ikke er uttømmende. 
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Ressursbruk  
Antallet budsjetterte timer er 1000 som forrige revisjonsår. 
 
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 revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 28.08.2018 
 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 30/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00115-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Ski kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 2 895
500.-

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 299 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 353 500 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 2 250 000 

SUM 2 902 500 

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

Avgjørelsesmyndighet: 
Ski kommunestyre 

Vedlegg: 
Ski kommune - Satser for godtgjøring 2018, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 2019, 
FIKS Budsjett 2019, FDR Rammebudsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Ski 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. 
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Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
 
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 Oppegård vedrørende sammenslåingsprosessen mellom Oppegård 
og Ski kommuner til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. 
 
I henhold til Ski kommunes satser for godtgjøring 2018, mottar utvalgets leder en 
godtgjøring tilsvarende 10 pst. av ordførers godtgjøring. 
Årlig godtgjørelse for leder utgjør i dag kr. 92.860,-  
 

Alle utvalgsmedlemmene (inkludert leder) mottar en godtgjørelse tilsvarende 0,15 
pst. av ordførers godtgjørelse pr møte. Møtegodtgjørelsen utgjør i dag kr 1 392.- pr 
møte.  
 

Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder 1 392 92 860 105 388 

Utvalgets medlemmer (6) 1 392  75 168 

SUM Godtgjørelse   180 556 

 
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. 
 
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. 
 
Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport», kr. 3.250,- pr. abonnement, 
foreslås videreført. 
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Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 

Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 180 556 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 25 458 

Abonnement Kommunal Rapport 22 750 

Bevertning (ved møter o.l.) 4 000 

Medlemskontingent FKT 10 000 

Kurs og opplæring 56 000 

Til sammen 298 764 

 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Ski 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.  
Ski kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 353 500. Dette utgjør en endring 
på 4,27 % fra 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Ski kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR). 
FDR er et interkommunalt selskap regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskap (intkomsel). Deltakerkommuner i FDR er Enebakk, 
Nesodden, Ski og Ås. 
 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Ski kommune får utført tre til fire forvaltningsrevisjoner pr. år. 
 
FDR har for 2019 budsjettert med at Ski kommunes kjøp av revisjonstjenester vil 
beløpe seg til kr. 2 250 000,-. Dette utgjør en endring på 2,27 pst. i forhold til 2018. 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019:  
 

 

 

Tekst Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017 

Kontrollutvalgets drift 299 000 316 000 241 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 353 500 339 000 330 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 2 250 000 2 200 000 2 128 000 

SUM 2 902 500 2 855 000 2 699 000  
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Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
Ås, 27.08.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Satser for godtgjøring 2018 
 
 
 
Ordfører: 
Fast årlig godtgjøring, kr 928.602 
 
Varaordfører: 
Frikjøp: 30 % av ordførers godtgjøring, kr. 278.580 
Godtgjøring pr. formannskapsmøte: 0,15 % av ordførers godtgjøring, kr. 1.392 
Godtgjøring pr. kommunestyremøte: 0,175 % av ordførers godtgjøring, kr 1.625 
 
Gruppeledere 
Frikjøp: 68 % av ordførers godtgjøring, hvorav 60 % av beløpet fordeles likt på 
gruppelederne og 40 % fordeles i forhold til antall medlemmer i gruppen 
 
Utvalgsledere 
Frikjøp: 10 % av ordførers godtgjøring, kr 92.860 
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring kr 1.392 
 
Nestledere i utvalgene 
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring kr 1.392 
Nestleder gis dobbel godtgjøring ved fungering som leder, kr. 2.784 
 
Kontrollutvalg 
Frikjøp: Leder frikjøpt med 10 % av ordførers godtgjøring, kr 92.860 
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring, kr 1.392 
 
Medlemmer i kommunestyre 
Godtgjøring pr. møte: 0,175 % av ordførers godtgjøring, kr 1.625 
 
Medlemmer i formannskap og hovedutvalg: 
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring, kr 1.392 
 
Klagenemnden:  
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring, kr. 1.392 
Leder gis dobbelt godtgjøring pr. møte, kr 2.784 
 
Partssammensatt utvalg 
Godtgjøring pr. møte: 0,15 % av ordførers godtgjøring, kr 1.392 
Leder gis dobbelt godtgjøring pr. møte, kr 2.784 
 
Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Godtgjøring pr. møte: 0,10 % av ordførers godtgjøring, kr 928 
Leder gis dobbelt godtgjøring pr. møte, kr. 1.856 
 
Tapt arbeidsfortjeneste  Utgifter til barnepass 
Ulegitimert kveld: kr 500  Utgifter til barnepass for barn under 12 år, dekkes med 

timelønn inntil tilsvarende stilling uten særlig krav om 
utdanning.  
For funksjonshemmede barn gjelder ikke aldergrensen 
på 12 år. 
I særlige tilfeller kan aldersgrensen fravikes, for 
eksempel der vedkommende representant har et eller 
flere mindreårige barn som trenger tilsyn over natten. 

Ulegitimert hel dag: kr 1.000  
Legitimert:  
Inntil kr 4.000 pr. dag 
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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 
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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 SKI 

PS 31/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 18/00020-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ski KU 110618, FIKS Årsberetning 2017, Styret FIKS Behandlede saker 
2017, FIKS Årsregnskap 2017, Refusjon fra andre kommuner 2017, Arkivverket - 
Tilsynsrapport med pålegg Ski kommune, Faglig forum 2018, Saksfremlegg 
1.tertialmelding 2018, Finansrapport 1.tertial 2018, Budsjettjustering per 1.tertial
2018, Svar - Henvendelse vedrørende status for utredning av sekretariatsordning for
kontrollutvalget, Utredning av sekretariatsordning for KU Nordre Follo kommune og
delegering av myndighet til Fellesnemnda, Saksprotokoll- Utredning av
sekretariatsordning for kontrollutvalget NF og Fellesnemnda, FKT Regional
høstkonferanse 2018 - Program, Aktivitetsplan Ski KU pr 110618

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 33/18 Protokoll Ski KU 11.06.18 (vedlagt) 
OS 34/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 35/18 Arkivverket - Tilsynsrapport med pålegg (vedlagt) 
OS 36/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 37/18 1. Tertialmelding 2018 (vedlagt)
OS 38/18 Svar – Henvendelse vedrørende status for utredning av

sekretariatsordning for kontrollutvalget (vedlagt)
OS 39/18 FKT – Regional høstkonferanse 2018 – Program

(vedlagt)
OS 40/18 Aktivitetsplan per 11.06.18 (vedlagt)

Ås, 21.08.18 

Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.06.2018 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Roar Thun (AP) nestleder, Karl Macken Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Torill 
Rønsen Ekeberg (SV), Anne Marit Holene (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Haakon Hofgaard Dahl (H), Ole Johnny Solberg (H) 
 
Forfall:  
Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Bente Njøs Paulshus (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Jane Short Aurlien, rådmann 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 20/18 – 24/18 og 26/18) 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sakene 20/18 – 24/18 og 
26/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Roar Thun ledet møtet. Sak 26/18 ble behandlet først. 
 
Møteprotokoll godkjent 15.06.2018 
 
 
 

Roar Thun/s./   
Møteleder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

20/18 18/00103-1 Oppsummering revisjon 2017 3 

21/18 17/00360-3 Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan 4 

22/18 18/00102-1 Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, 
beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski 
kommune - Mål og problemstillinger 

5 

23/18 18/00053-6 Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for 
Smerta golfbane - Ny behandling 

6 

24/18 18/00029-3 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 7 

25/18 18/00020-6 Referat og orienteringer 8 

26/18 17/00090-4 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Gjennomgang av saken om 
kunstisflaten/møteplassen 

9 

Eventuelt 
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Ski KU-20/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ski KU-21/18 
Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjons-
prosjektet Empo AS, til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort redegjorde for prosjektplan og svarte 
på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
I forbindelse med prosjektplanens problemstilling nr.7 fremmet kontrollutvalget ønske 
om at deltakere også omfattes av spørreundersøkelsen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjons-
prosjektet Empo AS, til orientering. 
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Ski KU-22/18 
Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og 
rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og 
rolleforståelse i Ski kommune». 

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge frem forslag til prosjektplan i 
neste møte. 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder innledet. Utvalgets leder, som tok initiativ til denne saken, er ikke tilstede 
ved behandling av grunnlaget for undersøkelsen. Møteleder mente det ville være en 
styrke om utvalgsleder også er med på bestillingen av undersøkelsen. 
 
Møteleder fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes 
 
Votering: 
Forslag til møteleder ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 

 
Saken utsettes. 
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Ski KU-23/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane 
- Ny behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ski KU-24/18 
Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder innledet. 
Sekretær redegjorde for utredningen. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om FDRs strategier og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort 
fratrådte under kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

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

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

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

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

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

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

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019. 
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Ski KU-25/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 28/18 Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – kommunens varslingsrutiner 

(ettersendt) 
 
OS 29/18  Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – ROS-analyse for Ski kommune 

(ettersendt) 
 
OS 30/18  Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – Ski kommunes rutiner for 

tilbudsutlysning (ettersendt) 
 
OS 31/18  Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – Status for nettverkskapasitet i 

skolen (ettersendt) 
 
OS 32/18 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2018 

Roar Thun, Torill Rønsen Ekeberg og Svein Kamfjord deltok på vegne av Ski 
KU. En må bli enig om ansvarsfordeling for orientering fra konferansen til de 
øvrige medlemmer i kontrollutvalget.   
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
  



31/18 Referat og orienteringer - 18/00020-7 Referat og orienteringer : Protokoll Ski KU 110618

  
Ski kontrollutvalg 11.06.2018 Side 9 av 10 

  

Ski KU-26/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av 
saken om kunstisflaten/møteplassen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av saken om 
Kunstisflaten/Møteplassen, til orientering. 
 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte. 
 
Votering: 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av saken om 
Kunstisflaten/Møteplassen, til orientering. 
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Eventuelt      

 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:11 
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ÅRSBERETNING 

2017 

Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat 
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ÅRSBERETNING 2017 

   

 1 

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.  

 



31/18 Referat og orienteringer - 18/00020-7 Referat og orienteringer : FIKS Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING 2017 

   

 5 

 

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 

 



31/18 Referat og orienteringer - 18/00020-7 Referat og orienteringer : FIKS Årsregnskap 2017

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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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Arkivverket Telefon: 480 55 666 www.arkivverket.no
Organisasjonsnr.: 961181399 E-post: post@arkivverket.no

 

Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer 

Arkivverket gjennomførte tilsyn med Ski kommune 16.3.2018. Vi takker for godt samarbeid i 

forbindelse med tilsynet. Tilsynet hadde fokus på arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, 

blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av 

mottatt dokumentasjon, intervjuer og befaring av arkivlokaler i Ski kommune 16.3.2018.  

 

En foreløpig tilsynsrapport ble oversendt kommunen 22.3.2018. Ski kommune ble bedt om å 

kommentere eventuelle faktafeil og misforståelser, samt gi tilbakemelding om tidsfristene er 

gjennomførbare. Kommunen svarte 13.4.2018 at man ikke hadde merknader, men anså rapporten 

som et godt verktøy i det framtidige arkivarbeidet. Innholdet i den endelige rapporten er derfor ikke 

endret fra den foreløpige tilsynsrapporten. 

 

Deltakere: 
Fra Ski kommune: 
Rådmann Jane Short Aurlien  
Avdelingsleder Morten Bue, Sentralarkivet 
Virksomhetsleder Arne Rønhovde, virksomhet Fellestjenester 
Arkivar Gunnhild Fivelstad, Sentralarkivet 
Virksomhetsleder Eivind Stensrud, virksomhet IKT 
Saksbehandler Anne Berit Hogstad, virksomhet Kultur og fritid 
Saksbehandler Caroline Krilic, Pedagogisk virksomhet 
Virksomhetsleder Einar Lødmehl, Nav Ski 
Virksomhetsleder Knut Johnsen, Familiens hus/Barneverntjenesten 
Systemansvarlig Janne Aspelund, Familiens Hus/Barneverntjenesten 
 
 

Dato 24.04.2018 

Din ref. 18/538-22 

Vår ref. 2018/1072 

Saksbehandler Jon Sandven 

 

Ski kommune

Postboks 3010

1402 SKI



31/18 Referat og orienteringer - 18/00020-7 Referat og orienteringer : Arkivverket - Tilsynsrapport med pålegg Ski kommune

Observatør: 
Arkivar Tori Widmark, sentralarkivet i Oppegård kommune 
 
Fra Arkivverket: 
Rådgiver Marthe Rosenvinge Ervik 
Seniorrådgiver Pétur Kristjánsson 
Seniorrådgiver Jon Sandven 
 

Positive funn fra tilsynet 
Ski kommune er igang med forberedelser til kommunesammenslåing, også med hensyn til 

dokumentasjonsforvaltningen. Kommunen slås sammen med Oppegård kommune til Nordre Follo 

kommune 1.1.2020. Kommunene har allerede et tett samarbeid med hensyn til det 

dokumentasjonsfaglige, dette er et godt utgangspunkt for å løse arkivfaglige problemstillinger i de 

gamle kommunene og for å planlegge for god dokumentasjonsforvaltning i den nye kommunen. 

Det er særlig viktig at arkivtjenesten involveres i arbeidet med fagsystemer og fagarkiver. 

 

Ski kommune har siden forrige tilsyn i 2013 oppdatert sin arkivplan og etablert flere rutiner knyttet 

til saksbehandling og arkivering. Man har også satt i gang et større prosjekt for ordning og 

katalogisering av de eldre papirarkivene. 

 

Saksbehandlere og fagenheter gir arkivtjenesten gode tilbakemeldinger. Man opplever at man får 

rask og god hjelp når man tar kontakt. Det er likevel muligheter for, og ønske om, tettere 

involvering av arkivtjenesten. 

 

Hvorfor har vi arkivtilsyn? 
Arkivverket gjennomfører tilsyn med kommunale, fylkeskommunale og statlige organer. Våre tilsyn 

med arkiv og dokumentasjonsforvaltning er lovlighetstilsyn, hvor målet er å vurdere virksomhetens 

oppfyllelse av de plikter som følger av arkivloven med forskrifter. Vi ønsker dessuten at våre tilsyn 

skal føre til bedre kvalitet på arkivarbeidet i virksomheten, slik at arkivene blir sikret for samtid og 

ettertid, blant annet som grunnlag for demokrati, rettssikkerhet og kulturarv. Målet med tilsyn er å 

sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller 

viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid. 
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Pålegg om utbedringer 
Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og gir pålegg om utbedringer. Med hjemmel i lov av 4. 

desember 1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c gir Arkivverket Ski kommune følgende pålegg: 

 

Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må oppdatere arkivplanen for å sikre at den er 
dekkende for arkivarbeidet slik det faktisk utføres, og at den kan 
brukes som redskap i kommunens internkontroll med arkivarbeidet.  
 Få oversikt over gjeldende planer, instrukser og 
rutinedokumenter som gjelder for arkivarbeidet i kommunen.  
 Systematiser eksisterende dokumentasjon, og suppler med 

eventuell manglende dokumentasjon.  
 Beskriv overordnet formål og målsetting med arkivarbeidet og 

organiseringen av arkivfunksjonen, inkludert fullmakter og 
plassering av ansvar, samt lag en oversikt over hvilke detaljerte 
instrukser og rutinebeskrivelser som brukes. 

 Ansvarsforhold må konkretiseres. Rolle- og ansvarsfordeling 
innen alle arkivrelaterte områder må dokumenteres. 
 Dokumentasjon vedrørende øvrige pålegg skal også knyttes 
til arkivplanen. 

Frist 1.11.2018 

Funn Arkivplanen er ikke oppdatert i henhold til kravene i arkivforskriftene. 
Arkivansvaret er kun beskrevet på overordnet nivå, men ikke 
konkretisert. Det er særlig behov for å dokumentere grensegangen 
mellom arkivleders og enhetsledernes arkivansvar, samt IKT-
enhetens rolle. 
Arkiv i fagenheter og fagsystemer er ikke beskrevet. Arkivplanen 
inneholder ingen beskrivelse av planer for bevaring. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Hensikten med arkivplanen er at offentlige organer skal ha oversikt 
over sitt arkivmateriale og hva slags regler og instrukser som gjelder 
for behandlingen av det. Dette er nødvendig for å kunne forvalte 
arkivet i henhold til arkivlovens formål og i tråd med det arkivansvar 
som er formulert i arkivloven § 6. Arkivplanen kan benyttes for å 
planlegge periodiske arkivoppgaver og beregne behov for fremtidige 
ressurser. 

Krav  Arkivforskriften § 4 sier at alle offentlige organ skal ha en arkivplan, 
som beskriver innholdet i arkivet og hvordan funksjonen er 
organisert. Den skal være et levende dokument, som til enhver tid 
beskriver nåsituasjonen.  
Ifølge Riksarkivarens forskrift § 1-1 skal arkivplanen innrettes slik at 
den kan brukes som redskap i virksomhetens internkontroll. Det er 
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også konkrete krav til innhold, som beskrivelse av ansvar og 
delegerte fullmakter for arkivarbeidet.  

 

 

Pålegg 2: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av 
dokumenter i sak-/arkivsystemet.   
 Regelverket har detaljerte krav til rutiner for systemer som 

arkiverer dokumenter elektronisk. 
 For å sikre at alle nødvendige opplysninger kommer med, kan 

kommunen med fordel strukturere dokumentasjonen punktvis 
etter mønster fra forskriften. 

Frist 1.11.2018 

Funn Kommunen har begynt med elektronisk arkivering i sak-
/arkivsystemet ESA og i fagsystemet Familia (innen barnevernet). 
Det er uklart om det er fullelektronisk arkiv i Socio (sosialtjenesten). 
Kommunen har ikke fremlagt de nødvendige instrukser som kreves 
for elektronisk arkivering.  

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Elektroniske arkiv er utsatt for en del andre risikomomenter enn 
papirarkiv, og det stilles derfor større krav til å kunne dokumentere 
hvordan man møter risiko for elektronisk arkivmateriale. 
Arkivregelverkets krav til dokumentasjon av rutiner og planer er 
begrunnet i sikring av dokumentenes autentisitet, integritet, 
anvendelighet og pålitelighet. 

Krav  Offentlige organer som arkiverer dokumenter elektronisk må følge 
bestemmelsene i Riksarkivarens forskrift kapittel 3. Organet må 
utarbeide rutiner i samsvar med §§ 3-2, 3-4 og 3-6 som 
dokumenterer ansvar og rettigheter i arkivsystem, oppbevaring og 
sikring av arkivdokumenter og skanning av dokumenter på papir.  

 

Pålegg 3: Utarbeide ajourført systemoversikt 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må dokumentere arkivmessig vurdering og håndtering 
av informasjon i ulike informasjonssystemer og 
kommunikasjonskanaler som kan inneholde arkivpliktig informasjon.  
 Kartlegg samtlige informasjonssystem og 

kommunikasjonskanaler i bruk. 
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 Vurder hvorvidt informasjonen utgjør arkivpliktig 
dokumentasjon. 

 Vurder hvordan eventuell arkivinformasjon bør sikres. 
 Evaluer hvordan informasjonen sikres som arkiv i systemene 

i dag, evt. hva som kan gjøres for å sikre informasjonen i 
eller fra disse systemene.  

 Utarbeid rutinebeskrivelser for sikring av arkivinformasjon i 
de ulike systemene/plattformene.   

Frist 1.11.2018 

Funn Tilsynet har identifisert manglende dokumentasjon på hvordan Ski 
kommune vurderer og håndterer dokumenter og øvrig informasjon i 
fagsystemer, sosiale medier m.v.. Sentralarkivet er i liten grad 
involvert i anskaffelse av systemer og kanaler, eller i utarbeidelse av 
rutiner og retningslinjer for disse. Kommunen har ikke gjennomført 
en bevaringsvurdering av informasjonen i systemene eller utarbeidet 
rutiner for hvordan informasjonen skal bevares. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Informasjon er en ressurs som det er viktig at virksomheten har 
kontroll på, både hvilken informasjon som er lagret hvor og hva man 
har kommunisert i ulike sammenhenger. Spesialiserte system er 
velegnede for gjennomføring av prosessene de skal håndtere, men 
er sjelden tilpasset krav til journal og arkiv.  
I mange av de elektroniske systemene finnes det viktig rettighets- 
og forvaltningsmessig dokumentasjon for kommunen. Dersom 
systemene ikke blir ivaretatt og dokumentert på en god måte, kan 
informasjonen gå tapt. Innbyggere kan i verste fall miste muligheten 
til innsyn i sentral informasjon om seg selv, og kommunen kan miste 
muligheten til å dokumentere egen innsats i saker.  

Krav  Det følger av den generelle arkivdefinisjonen i arkivloven § 2 og 
organets arkivansvar etter arkivloven § 6 at alle dokumenter som 
oppstår som ledd i organets virksomhet skal inngå som en del av 
organets arkiv med mindre de kan gjøres til gjenstand for 
arkivbegrensning etter arkivforskriften § 14. Arkivforskriften § 4 sier 
at arkivplanen skal inneholde en oversikt over arkivene til 
virksomheten, og Riksarkivarens forskrift § 1-1 sier at den skal 
inneholde dokumentasjon på hvor dokumentene er lagret. 
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Pålegg 4: Kvalitetssikring av elektronisk journal 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må kvalitetssikre den aktive basen og historisk base 
og etablere rutiner for kvalitetssikring av registreringene i sak-
/arkivsystemet. 

Frist 1.8.2018 

Funn Ski kommune hadde ved tilsynet et betydelig antall eldre 
journalposter i status R. Dette betyr at dokumentene ikke er 
ferdigstilt. Når dokumentene er gamle kan man ikke sikkert vite om 
de faktisk er sendt ut, og disse dokumentene havner heller ikke på 
kommunens postlister. 
Kommunen har også et stort antall journalposter i status E. Status E 
er å regne som en midlertidig registrering (disse journalpostene 
kommer likevel på postlista). Det betyr at dokumentet er ferdigstilt 
og sendt til mottaker. Praksis er at når utgående dokumenter blir 
ekspedert blir disse konvertert til PDF/A og får status E. Disse blir 
senere satt til status A (arkivert) når journalposten/dokumentet er 
arkivert. Det er altså en stor mengde journalposter som ikke er 
avsluttet og arkivert. Ved at kommunen går direkte fra E til A ved 
registrering av utgående dokumenter er det vanskelig å se at 
kommunen kan oppfylle kraven til kvalitetssikring. Det er ikke et krav 
at kommunen må bruke både status E og J, men man må ha rutiner 
for kvalitetskontroll. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Journalføring innebærer at dokumenter knyttes til et register som 
setter organet i stand til å holde oversikt over saksbehandlingen og 
dokumentene som skapes som ledd i den. Det skal være samsvar 
mellom dokumentene registrert som journalført i journalen og 
dokumentene som er arkivlagt. Korrekt journalføring er nødvendig 
for at journalpostene skal komme med på offentlig journal og gjøres 
tilgjengelig for offentligheten.  

Krav  I henhold til arkivforskriften § 9 har offentlige organer 
journalføringsplikt for saksdokumenter som er kommet inn til eller 
blitt sendt ut fra virksomheten, som er gjenstand for saksbehandling 
og har verdi som dokumentasjon. Riksarkivarens forskrift § 3-2, 
andre ledd, bokstav d, stiller blant annet krav til kvalitetssikring i 
elektroniske arkivsystem. 
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Pålegg 5: Plan for deponering av elektroniske journal- og arkivsystem og 
fagsystem 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må lage en konkret plan for uttrekk, deponering og 
bevaring av elektroniske journal- og arkivsystem, samt fagsystem. 
Planen må inkludere tilknytning til en depotordning for elektronisk 
arkivmateriale. 

Frist 1.11.2018 

Funn Ski kommune har aldri tatt uttrekk fra noen av sine systemer og har 
ingen planer for bevaring av dokumentasjon skapt i elektroniske 
systemer. Alle systemer må avsluttes i forbindelse med at 
kommunen opphører, dermed haster dette. Kommunen er heller 
ikke tilknyttet en depotordning som kan motta elektronisk 
arkivmateriale. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Elektronisk arkivmateriale som går ut av administrativ bruk, vil før 
eller siden gå tapt, om ikke arkivskaper sørger for å bevare 
informasjonen gjennom systemuavhengig uttrekk som overføres til 
digitalt depot. En søkbar elektronisk journal er en effektiv inngang til 
sakarkivet 

Krav  Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 - 4-6 stiller 
krav om håndtering av periodisert elektronisk arkivmateriale. 
Arkivregelverket har bestemmelser om lagringsmedium, 
organisering av datauttrekk og krav til dokumentasjon av system og 
innhold i system. Arkivforskriften § 18 sier at offentlige organer skal 
avlevere eldre og avsluttede arkiver til arkivdepot. 

 

Pålegg 6: Ordning og katalogisering av bortsatte, eldre og avsluttede 
arkiver 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må utarbeide en konkret framdriftsplan for å ordne og 
listeføre bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver som 
oppbevares i kommunens egne lokaler. Planen må inneholde 
kostnadsberegning, finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet 
skal ferdigstilles.. 

Frist 1.8.2018 

Funn Arkivverket hadde tilsyn med kommunens arkiver i mars 2013. Da 
fikk kommunen pålegg om å ordne og listeføre eldre, avsluttede og 
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bortsatte arkiver. Likevel har ikke kommunen ordnet mer enn ti 
prosent av (antatt) samlet mengde papirarkiver. Et større 
ordningsprosjekt pågår nå. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Papirarkiver kan bli skadd av feil oppbevaring og behandling. Å 
pakke arkiver som ikke er i daglig bruk i egnede esker, er derfor et 
viktig tiltak for å sikre materialet for framtida. Ved å ordne arkivene 
systematisk etter proveniens og listeføre arkivstykkene får 
arkivskaper nødvendig kontroll og oversikt over arkivene. Ordning 
og listeføring er dessuten en forutsetning for at ansatte og publikum 
skal kunne finne fram i arkivene på en effektiv måte.   

Krav  I samsvar med arkivforskriften § 13 skal arkivmaterialet som ikke 
lenger er i bruk periodiseres. Riksarkivarens forskrift § 4-3 beskriver 
krav til rutiner ved bortsetting av arkivmaterialet.  

 

Pålegg 7: Sikker oppbevaring av arkivmateriale 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Ski kommune må sørge for at de eldre, avsluttede og bortsatte 
arkivene som oppbevares i kommunens lokaler blir forskriftsmessig 
sikret. 
 Pålegget omfatter alle eldre, avsluttede og bortsatte arkiver som 

kommunen oppbevarer i egne lokaler, både på Rådhuset og i 
ytre enheter. 

 Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler 
som er i tråd forskriftens bestemmelser eller overføre arkivene til 
en depotornding. 

Frist 1.8.2018 

Funn Kommunens arkivlokaler oppfyller bare delvis forskriftens krav. 
Fjernarkivet i Rådhusets underetasje ser ut til å være godt egnet. 
Verken depotarkivet tilknyttet biblioteket eller lokalet der barnevernet 
oppbevarer eldre arivmateriale tilfredsstiller kravene til spesialrom 
for arkiv. De er ikke egne brannceller og depotarkivet har usikrede 
vannrør. Det er ikke egen innbrudds- eller brannalarm i lokalene. 
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivene i Ski kommune i mars 
2013 og kommunen fikk pålegg om å utbedre blant annet 
depotlokalet eller sikre arkivmaterialet i andre lokaler. Kommunen 
har ikke gjennomført tilstrekkelig sikring av depotarkivet.  
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Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Kommunen har selv ansvaret for å bevare egne arkiver. Sentrale 
deler av dokumentasjonen som blir til gjennom kommunens 
virksomhet skal bevares i lang tid eller for all tid. Papirarkiver er 
sårbare for fysiske skader. Lokaler brukt til oppbevaring av eldre og 
avsluttede arkiver må derfor tilfredsstille særskilte krav.   

Krav  Arkivforskriftens § 7 stiller krav til arkivlokale som benyttes til 
offentlige arkiver. Riksarkivarens forskrift kapittel 2 gir utfyllende 
bestemmelser om arkivlokaler. 

 

Tips 
Det anbefales at kommunen benytter veiledningene på nettsiden www.kommunereformarkiv.no i 

forbindelse med kommunereformarbeidet. Denne nettsiden inneholder også mange tips til 

hvordan man kan løse oppgavene som følger av påleggene ovenfor. 

 

Send inn dokumentasjon for lukking av avvik 
Ski kommune må innen 1.6.2018 utarbeide en plan for hvordan man vil gjennomføre tiltakene. 

Kommunen må også oversende dokumentasjon når tiltakene er gjennomført, innen de fastsatte 

fristene.  

 

Våre tilsynsrapporter har fokus på avvik og forbedringspunkter, slik at det som er positivt ikke 

kommer like tydelig fram. Vi håper at våre anbefalinger og kommentarer vil være til hjelp for Ski 

kommunes arbeid med arkiv og dokumentasjonsforvaltning framover. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Espen Sjøvoll 

avdelingsdirektør 

Kjetil Reithaug  

fagdirektør 

  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 
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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: 64 96 20 59 
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil: 98 01 38 04 

 

 

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 
 

    
18.10-18.55 Ny kommunelov 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær 

 

    
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 

 

    
19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 

-betydning for kommunen, kontrollutvalg 
og sekretariat 

Opplysninger om foredragsholder 
kommer senere 

 

    
20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 

v/styreleder 
 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
 
Fredag 12.oktober 2018 
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Saksbehandler: Ida Scheflo       Arkivsak: 18/2830-2   
          Arknr.: 210  &14   
   

 

1. TERTIALMELDING 2018  

 

Forslag til vedtak:  
 
1. Tertialmelding per 30. april 2018 tas til orientering. 
2. Arbeidet med tilpasning av tjenester og budsjettrammer til forsvarlig nivå videreføres, 

med tanke på å kunne avlegge regnskap 2018 i balanse.  
3. Rådmannen utarbeider forslag til ytterligere tilpasninger i driften senest ved 2. 

tertialrapportering.  
 
 
 
 

Ingress/hovedbudskap: 
Rådmannens overordnede mål er regnskapsmessig balanse av driften, i tråd med netto 
budsjettrammer for driften.  
 
Årsprognosen for tjenestene i Ski kommune viser at regnskapet ligger an til å avlegges med 
underskudd. For å styrke balansen mellom kommunens samlede utgifter og inntekter, har 
rådmann igangsatt tiltak og ser det som nødvendig å foreta tilpasninger i tjenestene, både 
inneværende år og i påfølgende år. Det er nødvendig å gjøre strenge prioriteringer for å tilpasse 
aktivitetsnivået til å samsvare med budsjett, og tidlig iverksetting av tiltak er avgjørende for å 
kunne oppnå vesentlig reduksjon av merforbruket. 
 
Med de tiltak som så langt er iverksatt, peker den samlede prognosen mot et merforbruk på drøyt 
39 mill. kroner. I tillegg har rådmannen identifisert tiltak og mulige inndekninger som krever 
behandling av kommunestyret. Disse fremmes i egen sak «Budsjettjustering pr 1. tertial 2018».  

 
Utover dette er det iverksatt skjerpet kontroll av ansettelser og innkjøp.  
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Økonomistatus 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Årsprognose før 

tiltak 

Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

Stab og støtte 77 470 80 870 0 80 870 
Oppvekst 703 525 709 158 0 709 158 
Velferd 570 320 598 496 -9 350 589 146 
Samfunn 123 889 152 909 0 152 909 
Virksomhetsovergripende 46 324 37 322 0 37 322 
Kirkeformål mv. 13 688 13 688 0 13 688 
Overordnede konti -1 534 854 -1 543 580 0 -1 543 580 

Sum 0 48 864 -9 350 39 514 

 
Aktivitetsnivået i kommunens drift ligger an til ved årsslutt å bli om lag 39,5 mill. kroner høyere enn 
budsjettert. Beløpet er inkludert 9,4 mill. kroner i foreslåtte tiltak.  
 
Fra kommunens virksomheter meldes det at dagens tjenestenivå utløser økte budsjettbehov til 
skoler, barnevern, sykehjem, hjemmetjenester, oppdragstakere og forsterket botilbud. Årsaken til 
merforbruket er sammensatt, men man ser en stor aktivitetsøkning spesielt innenfor 
velferdsområdet. Eksempelvis har antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus økt med 20 
prosent i samme periode fra 2017 til 2018 og antall utrykninger i forbindelse med trygghetsalarmer 
har økt med 50 prosent i samme periode i 2017 til 2018. Innenfor området er det store endringer i 
brukergruppene som er kostnadskrevende, og ikke tilpasset de tilgjengelige økonomiske 
rammene/tjenestene.  
 
Det ble 2. mai innført forsterket tilsettingskontroll med umiddelbar virkning og gjennomgang av 
alle midlertidige stillinger for å vurdere avvikling. Det ble samtidig iverksatt forsterket 
innkjøpskontroll for varer og tjenester, herunder innleie av vikarer. Hensikten er å sikre at 
virksomhetene innretter utgiftsnivået til budsjett. Forsterket innkjøpskontroll gjelder for alle innkjøp 
av varer og tjenester, også innleie av vikarer for å dekke opp fravær. Bruk av overtid omfattes 
også av innkjøpskontrollen. For øvrig vises det til beskrivelser under de enkelte tjenesteområdene. 
 
Prognosen for overordnede poster knyttet til renter og avdrag, pensjonsforhold og skatteinntekter 
viser en forventet merinntekt på 17,7 mill. kroner. 
 
Sykefraværet i kommunen er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Siste 12 måneder var det 
et sykefravær på 8,2 prosent, mot 8,7 prosent sist år. Gjennom store deler av 2017 og frem til i 
dag har det hver måned vært en positiv sykefraværsutvikling sammenliknet med tidligere år. 
 
 

Saksopplysninger 
Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet og redegjør for status i 
kommunen per 1. tertial vedrørende: 
 

 Økonomi (årsprognoser for drifts- og investeringsbudsjettet) 

 God tjenesteyting (brukertilfredshet, brukermedvirkning og avviksrapportering) 

 Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler (barn og unges medvirkning, klima og miljø og 
beredskap) 

 Attraktiv arbeidsgiver (attraktiv arbeidsplass, nærvær, lærlinger og mangfold og 
likestilling) 

 
Tertialmeldingen er en ren rapportering og vurdering av status. Forslag om budsjettendringer for 
inneværende år fremmes i egen sak. 
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Økonomi 
 
Driftsbudsjettet 
Prognoser fra kommunens virksomheter viser et anslått merforbruk ved årets slutt på om lag 
57 mill. kroner. Samtidig ligger det an til å bli et mindreforbruk på overordnede poster på om lag 
17,7 mill. kroner. 
 
Kommunens tjenesteområder 
 
Stab og støtte 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Avvik i kr Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

100-Rådmannskontor 5 923 3 400 0 9 323 
101-Økonomi 6 767 0 0 6 767 
102-Fellestjenester 25 113 0 0 25 113 
103-IKT 19 525 0 0 19 525 
105-HR (personal) 20 142 0 0 20 142 

Sum 77 470 3 400 0 80 870 

 
Stab og støtte melder om en merforbruk på 3,4 mill. kroner. 
 
Kjøpet av Ski sykehus gir husleieinntekter fra Ahus og Lokalmedisinsk senter, og kan forventes å 
gi en inntekt på 7,6 mill. kroner i 2018. 
 
På årsbasis vil Rådmannskontorets avvik avhenge av eventuell innfrielse av innsparingskrav 
5,5 mill. kroner knyttet til omstilling og effektivisering og ufordelt innsparingskrav 5,5 mill. 
kroner vedrørende konsulentbruk ved stab og støtte, eiendom og teknisk sektor. Rådmannen ser 
store utfordringer ved å kunne innfri disse innsparingskravene i 2018. Arbeidet med Nordre Follo 
krever store ressurser, spesielt innenfor stab og støtte. Uavhengig av innsparingskravene 
arbeides det kontinuerlig med omstilling og effektivisering. Dette gjenspeiles også i flere av de 
foreslåtte tiltakene innenfor de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen 
å nullstille disse to ovennevnte innsparingskravene, som en del av egen sak med forslag om 
budsjettjusteringer.  
 
Rådmannen har tatt i bruk ny funksjonalitet i løsningen for elektronisk distribusjon av forsendelser, 
og distribusjon av lønnsslipper skjer nå fullelektronisk fra kommunen. 

 
Øvrige virksomheter innenfor område Stab og støtte melder om balanse. 
 
 
Oppvekst 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Avvik i kr Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

200-Pedagogisk virksomhet 137 632 0 0 137 632 
210-Ski skole 31 418 0 0 31 418 
211-Hebekk skole 32 464 600 0 33 064 
212-Finstad skole 32 477 0 0 32 477 
213-Langhus skole 25 995 0 0 25 995 
214-Vevelstadåsen skole 26 839 0 0 26 839 
215-Siggerud skole 28 596 800 0 29 396 
216-Kråkstad skole 27 987 2 000 0 29 987 
217-Bøleråsen skole 26 488 0 0 26 488 
218-Ski ungdomsskole 38 636 1 200 0 39 836 
219-Haugjordet ungdomsskole 37 236 0 0 37 236 
250-Felles grunnskole 1 369 0 0 1 369 
291-Follo barne- og ungdomsskole 25 0 0 25 
300-Barnehager 171 983 -4 567 0 167 416 
460-Familiens hus 84 380 5 600 0 89 980 

Sum 703 525 5 633 0 709 158 
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Oppvekstområdet melder om et aktvitetsnivå som kan gi merforbruk på 5,6 mill. kroner i 2018.  
 
Den største utfordringen hos grunnskolene er knyttet til elever med særskilte behov, SFO og en 
tildeling som tåler små utfordringer på grunn av små rammer. 
 
Opplæringslovens kap. 9A krever at det settes inn tiltak raskt i de tilfeller det er utrygt for 
medelever og krever tettere voksenoppfølging. Flere skoler har hatt en økning knyttet til 
utagerende adferd som oppleves truende for andre. Flere elever med behov for høy 
voksendekning krever ressurskrevende tiltak. Budsjettbalanse krever omdisponering av ressurser 
fra ordinær undervisning, eller omprioritering fra andre tjenester. Også i SFO merker skolene at 
flere barn trenger ekstra ressurser. 
 
Foreldrebetalingen i SFO dekker ikke de faktiske utgifter virksomhetene har til SFO til tross for en 
meget nøktern og effektiv drift i tråd med kommunens vedtatte bemanningsnorm, og i ved flere 
skoler settes det ikke inn vikar ved fravær for å minske overforbruk. 
 
Hebekk skole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som er ventet å gi merforbruk på 0,6 mill. 
kroner i 2018. Merforbruket skyldes enkeltelever som har behov for en-til-en oppfølging i hele 
skoletiden og i friminutt, samt økt kapasitet ved autismeavdelingen. Elevene har rett til å ha et 
trygt og godt skolemiljø og det er satt inn mye ressurser grunnet oppfølging av opplæringslovens 
kap. 9A. Virksomheten reduserer 1,5 årsverk fra høsten 2018. 
 
Siggerud skole: Virksomheten melder om et aktvitetsnivå som kan gi et merforbruk på 0,8 mill. 
kroner i 2018. Hovedårsakene til merforbruket er lavere brukerbetaling til SFO enn forutsatt, samt 
utgifter til mindreårige enslige flyktninger. Virksomheten mottar ikke refusjon for utgiftene de har til 
mindreårige flyktninger. Det legges opp til at bemanningen tilpasses gjeldende ramme. 
 
Kråkstad skole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
2 mill. kroner ved årsslutt. Det ble våren 2017 ansatt for mange lærere. Dette ble oppdaget høsten 
2017 etter at timeplaner var lagt og skoleåret var i gang. Skolens ledelse startet en prosess for å 
redusere antall ansatte. I tillegg har virksomheten fått en høyere tildeling til Skotbu skole enn hva 
som var reelt. Skolens ledelse har lagt en plan for innsparinger i form av lavere lærertetthet. Dette 
vil ikke få full effekt før august 2018. Skolen har klart å redusere overforbruket mye og vil fortsette 
arbeidet med å redusere dette ytterligere.  
 
Skolen har en gjesteelev fra annen kommune. For å skape forutsigbarhet både for elev og 
ansatte, har skolen ansatt en assistent ut skoleåret 2018/2019 for å bistå eleven. Det er behov for 
administrasjonsressurser for å følge opp eleven, stipulert til 20 prosent tid for assistentene som 
følger eleven i undervisningen. Ressursen er nødvendig for å sikre både gjesteeleven og 
medelever et trygt skolemiljø. Kostnaden for gjesteelever blir ikke nødvendigvis fullt ut refundert 
fra hjemkommunen. Administrasjonsressurs bør tydeliggjøres i avtalene som gjøres med 
hjemkommunen. Rådmannen vil vurdere prinsipper for inntak av gjesteelever for å unngå 
tilsvarende situasjoner. 
 
Ski ungdomsskole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
1,2 mill. kroner ved årsslutt. Skolen har kapasitetsproblemer knyttet til klasserommenes størrelse 
og må dele trinnene i flere klasser enn hva fordelingen skolene imellom gir. Virksomheten må 
fortsette omstillingsarbeidet for å komme i balanse ved årets slutt. 
 
Barnehager: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et mindreforbruk på 4,6 mill. 
kroner i 2018. Dette skyldes ledig kapasitet og ledige lønnsmidler. Revidert nasjonalbudsjett gir 
ikke tilførsel av midler til nyinnført bemanningsnorm fra 1. august, men overlater til 
kommunesektoren å gjøre lokale prioriteringer slik at normen oppfylles. Bemanningen i 
barnehagene er forsvarlig slik de er i dag. Dersom det skal tilføres midler til bemanningsnorm må 
dette omprioriteres fra andre områder med kommunestyrevedtak. 
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Familiens hus: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
5,6 mill. kroner i 2018. Merforbruket er i stor grad relatert til fosterhjem og ettervernstiltak. 
 
I henhold til sak 3/18 i Utvalg for omsorg og helse synliggjøres merkostnaden av at private 
avlastere, i henhold til Avlasterdommen, overføres fra å være oppdragstakere til fast ansatte, i 
tertialrapporten. Dette er beregnet å medføre økte lønnskostnader på 1 mill. kroner i 2018, 
inkludert etterbetaling fra 1. juli 2017. Anslaget er usikkert. Kostnader knyttet til avlasterdommen 
gjenspeiles også under Velferd, Miljøarbeidertjenesten.  
 
Virksomheten har fortsatt fokus på reduksjon av konsulenttjenester/andre tjenester. Bruken av 
dette er redusert med 1,2 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Utviklingen vil i 
stor grad være avhengig av kapasitet, samt om det er nye saker med særskilte behov/krav. 
Rådmannen vil fortsette arbeidet med å utrede bruk av egen juridisk kompetanse fremfor innleie 
av eksterne tjenester.  
 
Rådmannen forventer at øvrige virksomheter innenfor område Oppvekst avslutter året i balanse. 
 
 
Velferd 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Avvik i kr Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

401-Finstadtunet 72 058 999 0 73 058 
402-Langhus bo- og servicesenter 37 673 3 000 0 40 673 
403-Solborg bo- og aktiviseringssenter 101 021 0 0 101 021 
411-Kråkstadtunet omsorgsboliger 18 870 -2 400 -2 400 16 470 
412-Botjenester 64 643 0 0 64 643 
421-Hjemmetjenesten 72 659 4 200 -4 800 76 859 
422-Miljøarbeidertjenesten 69 601 1 500 -500 71 101 
431-Dagsentre 20 588 0 0 20 588 
442-NAV 53 515 0 0 53 515 
451-Samhandlingsenheten 59 692 11 526 -1 650 71 218 

Sum 570 320 18 825 -9 350 589 146 

 
Velferdsområdet melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 18,8 mill. kroner i 
2018. Iverksatte tiltak forventes å gi effekt på 9,3 mill. kroner. 
 
Sykehjemmene: Virksomhetene melder samlet om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 
4 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak høyere omsorgs- og aktivitetsnivå enn budsjettet tar 
høyde for. Midlertidig drift av sykehjemsplasser utover de plassene det er bemannet for gir 
merkostnader. Sykehjemmene har i perioder i årets første måneder måttet stenge for inntak av 
nye pasienter grunnet utbrudd av Norovirus og MRSA. Dette har ført til økende behov for 
midlertidige plasser og bemanning ved de sykehjemmene som ikke har vært berørt. 
Trygghetsplassene har i hovedsak vært driftet som sykehjemsplasser for å avhjelpe den krevende 
situasjonen. 
 
For å dempe bruken av midlertidighet har rådmannen omdisponert driftsmidlene fra 
trygghetsplasser til tre sykehjemsplasser. Tiltaket gjelder i første omgang ut 2018. Formålet er å 
øke tilgangen på korttidsplasser og etablere en forutsigbarhet i driften som demper behovet for 
kostbare midlertidige løsninger. Tiltaket vil stabilisere driften på Finstadtunet. 
 
I tillegg til de tre nye sykehjemsplassene blir det frigjort fire plasser som omdefineres til 
beredskapsplasser. Disse vil benyttes i helt spesielle situasjoner, eksempelvis når Ahus varsler 
grønn beredskap. I slike tilfeller vil alle sykehjemmene være forpliktet til å bidra med 
stillingsressurser for å bemanne beredskapsplassene. 
 
Langhus bo- og servicesenter: Virksomheten har et merforbruk hovedsakelig knyttet til 
bemanning, samt høye utgifter til medikamenter og medisinsk utstyr. Det er mottaksavdelingen 
som opplever det største presset. Til denne avdelingen kommer svært dårlige pasienter fra Ahus 
som krever spesialisert kompetanse. Frem til midten av april hadde 159 pasienter vært innom 
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avdelingen fordelt på 13 senger. Det er også en høy andel pasienter som legges inn for pleie ved 
livets slutt. Omsorg ved livets slutt medfører ofte behov for ekstra innleie av personell. 
Rådmannen jobber derfor for å spesialisere noen plasser til palliative plasser for å sikre drift uten 
behov for kostnadskrevende innleie av personell. 
 
Det er igangsatt tiltak for å redusere merforbruket, eksempelvis utarbeidelse av ny turnus og ikke 
ansette vikar for aktivitør. Det er igangsatt tiltak for å redusere innleie av vikarer, samt samarbeid 
med HR og NAV for å redusere sykefraværet. 
 
Hjemmetjenesten: Virksomheten melder om et aktivitets- og omsorgsnivå som kan føre til et 
merforbruk på 4,2 mill. kroner ved årsslutt, etter iverksettelse av tiltak. Det er overforbruk på 
lønnskostnader grunnet høyere behov for tjenester enn budsjettert. Samlet sett gir en videreføring 
av dagens aktivitetsnivå et merforbruk på 9 mill. kroner på årsbasis. Rådmannen har derfor 
igangsatt et arbeid for å justere aktiviteten til rammene. Dette innebærer en justering av nivå på 
tjenester og gevinst av velferdsteknologiske tiltak som medisindispensere etc. Fokus på 
livsmestring og hverdagsrehabilitering implementeres i tildeling og utførelse av tjenester. Hittil i 
2018 er vedtakstimene redusert med 10 prosent. Effekten på tiltakene vil komme gradvis ettersom 
antall ruter i hjemmetjenesten reduseres. Antall innbyggere som skrives ut fra sykehus til hjemmet 
fortsetter å stige. Dette er innbyggere med til dels store behov for bistand. Tiltakene som 
iverksettes vil derfor ikke bidra til å redusere rammene i hjemmetjenesten, men demper 
merforbruket og bidrar på sikt til rom for å ta imot den forventede volumøkningen og 
oppgaveforskyvningen fra sykehuset. 
 
Innføring av gratis trygghetsalarm har ført til en økning i antall innbyggere som har 
trygghetsalarm. Kompensasjonen for bortfall av brukerbetaling i BHP 2018-2021 dekker ikke leie 
av flere trygghetsalarmer, kjøp av flere nøkkelbokser og økning i utrykninger etter utløst alarm. 
Dette bidrar et merforbruk i hjemmetjenesten. 
 
Miljøarbeidertjenesten: Virksomheten gjennomfører flere grep som justerer aktivitetsnivået til 
rammene, og melder om mindreforbruk på driften. Konsekvensene av økte lønnskostnader til 
avlastere gir imidlertid et merforbruk på 1,5 mill. kroner ved årsslutt. 
 
I henhold til sak 3/18 i Utvalg for omsorg og helse synliggjøres merkostnaden av at private 
avlastere, i henhold til Avlasterdommen, overføres fra å være oppdragstakere til fast ansatte, i 
tertialrapporten. Dette er beregnet å medføre økte lønnskostnader på 1,5 mill. kroner i 2018. I 
tillegg skal avlasterne etterbetales fra juli 2017, noe som medfører en merkostnad på om lag 0,5 
mill. kroner. Kostnader knyttet til avlasterdommen gjenspeiles også under Oppvekst, Familiens 
hus. 
 
Virksomheten har hatt en periode med vakanser i avlastningsboligen grunnet lavere belegg. Dette 
gir isolert sett en innsparing på 0,5 mill. kroner. 
 
Samhandlingsenheten: Virksomheten har en prognose på merforbruk med 11,5 mill. kroner ved 
årsslutt. Dette skyldes hovedsakelig kjøp av forsterket botilbud innenfor rus-/psykiatrifeltet med 
10,2 mill. kroner. Det er på nåværende tidspunkt ikke forsvarlig å avvikle noen av kjøpsplassene. 
 
Det er også merforbruk på overliggerdøgn ved sykehus. Første del av året var utfordrende da 
senger på sykehjemmene måtte stenges grunnet MRSA og Norovirus, samtidig som det var et 
høyt antall utskrivningsklare pasienter. 
 
BPA er innført, uten egen budsjettbevilgning for den delen av tjenesten som gjelder kjøp av 
tjenesten fra privat tilbyder. Dette estimeres å koste omlag 2,3 mill. kroner per år. 
 
Virksomheten har igangsatt tiltak som bidrar til å redusere merforbruket. Dette innebærer 
reduksjon i omsorgslønn og å holde vakante stillinger ledig i en periode. 

 
Kråkstadtunet: Virksomheten har et mindreforbruk grunnet refusjonsinntekt på totalt 2,4 mill. 
kroner for 2017 og 2018 som ikke er budsjettert. Virksomheten vil gå i balanse på øvrig drift 
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dersom det ikke blir endring i pleiebehov. Det er igangsatt en gjennomgang av totale behov og 
vedtakstimer, og en vurdering av tilbudet som gis.  

 
NAV har et overforbruk på sosialhjelp grunnet høye boutgifter i kommunen. Virksomheten har satt 
i gang tiltak blant annet ved å justere organisasjonen for å styrke den helhetlige 
brukeroppfølgingen. Forventet resultat av dette er kortere brukerløp, bedre samarbeid, mindre 
dobbeltarbeid som igjen vil føre til en mer hensiktsmessig drift og utnyttelse av 
personalressursene. Med disse tiltakene forventes det å stoppe og rette opp den negative 
utviklingen på sosialhjelp. 
 
Endringene som følge av Livsmestringsprosjektet er under implementering. Bestillerkontoret er 

etablert som egen virksomhet, det er igangsatt en full gjennomgang av vedtak og kjøpsplasser, 

hverdagsrehabiliteringsteamet er i gang og flere velferdsteknologiske tiltak implementeres. 

Livsmestring vil legges frem som egen politisk sak i 2018. 

Rådmannen forventer at øvrige virksomheter innenfor område Velferd avslutter året i balanse. 
 
 
Samfunn 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Avvik i kr Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

602-Plan/bygg/geodata 18 316 0 0 18 316 
603-Eiendom 88 758 12 450 0 101 208 
605-Kommunalteknikk -38 573 16 570 0 -22 003 
606-Kommunalteknikk annet 23 632 0 0 23 632 
611-Kultur og fritid 31 756 0 0 31 756 

Sum 123 889 29 020 0 152 909 

 
Samfunn melder om et aktivitetsnivå som gir et merforbruk på 29,0 mill. kroner ved årsslutt. 
 
Eiendom: Virksomheten har et aktivitetsnivå som forventes å gi et merforbruk på om lag 12,45 
mill. kroner ved årsslutt.  
 
Merforbruket kan knyttes til merutgifter ved drift av Ski sykehus på 11,5 mill. kroner. Utgiftene 
knytter seg til to driftsteknikerstillinger, energi, kommunale avgifter, serviceavtaler, snøbrøyting, 
teknisk drift og løpende vedlikehold, totalt om lag 7 mill. kroner. I tillegg vil det bli utgifter til 
kommunalt renhold i form av seks stillinger innen renhold, samt renholdsartikler, på 4,5 mill. 
kroner. 
 
Det meldes om merutgifter på 0,6 mill. kroner til renhold av merareal i Rådhusteatret. 
 
Virksomheten har merutgifter til strøm på 0,7 mill. kroner, som blant annet kan relateres til bruk av 
kommunens 100 ladestasjoner. 
 
Kommunalteknikk: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som vil medføre et merforbruk på 
16,6 mill. kroner i 2018.  
 
En ekstra snørik vinter har ført til merforbruk på brøyting. Forventet årsavvik grunnet 
brøytekostnader er 2,4 mill. kroner. Avviket forutsetter at det ikke blir saltet, strødd eller kalt ut til 
brøyting resten av 2018.  
 
Deponi Gran/SI1 er vedtatt avsluttet. Tiltaket er budsjettet med en inntjening som ikke vil bli 
realisert. Innsparing brøyteroder som fulgte ved tiltaket blir ikke realisert. Det er ansatt to personer 
til deponiet. Disse jobber i dag i andre stillinger. En har gått inn i stilling på vei. Denne stillingen 
skal erstatte en medarbeider som går av med pensjon. Det er behov for overlapp på stillingen 
grunnet opplæring på stort anleggskjøretøy. Den andre jobber med vedlikehold av idrettsbaner, da 
VIP har avviklet kontrakt med eksternt firma som utøvde denne tjenesten tidligere. Vedkommende 
lønnes fra Idrett. Forventet merforbruk for 2018 er 4,2 mill. kroner. 
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Budsjettet for basisdriften til vei og park ligger 2,9 mill. kroner under realistisk nivå. Rådmannen vil 
jobbe videre med gjennomgang av området og vil komme tilbake med nødvendige tiltak for å sikre 
at driften er i overensstemmelse med budsjett for området.  
 
Øvrige virksomheter innenfor område Samfunn melder om balanse ved årsslutt. 
 
 
Virksomhetsovergripende 
 
Virksomhetsovergripende poster viser en netto besparelse på 9 mill. kroner 

 
Lønnsoppgjør: Årets lønnsoppgjør er hovedtariffoppgjør med sentrale lønnsforhandlinger. Det 
ventes moderat reallønnsvekst i 2018, men noe høyere enn i 2017. Det er budsjettert med 
3 prosent lønnsøkning i 2018. 
 
Partene i kommuneoppgjøret kom til enighet innen fristens utløp 30. april om en årslønnsvekst på 
ca. 2,8 prosent. Dersom dette legges inn som forutsetning for lønnsoppgjøret for kommunene, vil 
det gi en besparelse på tilnærmet 4 mill. kroner på delårsvirkning av lønnsoppgjør 2018. 

 
Pensjon og virksomhetsovergripende avvik: Det foreligger nye GKRS-beregninger av budsjett 
2018 for premieavvik og amortisering av premieavvik fra pensjonsselskapene per april 2018. 
GKRS-beregningene fra september 2017 ligger til grunn for budsjettering i BHP 2018-2021. De 
nye beregningene gir grunnlag for merinntekter på om lag 5 mill. kroner. 

 
Tilskudd interkommunale samarbeid 
Det forventes balanse i 2018.  
 
Kirkeformål mv. 
Det forventes balanse i 2018. 
 
Størrelsen på tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir kjent i november/desember måned. 
Erfaringsmessig kan disse bli noe høyere enn budsjett. I 2016 og 2017 ble disse om lag. 0,3 mill. 
kroner høyere enn avsatt budsjett til formålet. 
 
Overordnede konti 
 
Skatt- og rammeinntekter: Det forventes en merinntekt på 25,4 mill. kroner. Skatt- og 
rammeinntekter vurderes samlet på grunn av omfordelingsmekanismene i kommunesektorens 
inntektssystem. Prognosen for skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i 
Revidert nasjonalbudsjett 2018, fremlagt 15. mai og tilhørende prognosemodell fra kommunenes 
sentralforbund (KS), samt lokale skattetall. 
 
Skattetallene for Ski er i prognosemodellen fra KS gitt en skattereduksjon fra året før på 
0,3 prosent. Dette er 2,8 prosentpoeng lavere enn hva som ligger til grunn i BHP 2018-2022, noe 
som medfører en lavere skatteinngang på 16,6 mill. kroner enn hva som ligger til grunn i 
budsjettvedtaket. Reduksjonen må ses i sammenheng med at regjeringen har senket sitt anslag 
for nasjonal skattevekst i 2018 med knapt 0,5 mrd. kroner, og at KS sin modell ikke inneholder 
lokale vurderinger. 
 
Skattetallene for april viser en nominell vekst for Ski på 6,14 prosent, med tilhørende landstall på 
4,6 prosent, tilsvarende en økning på 35,9 mill. kroner fra budsjettvedtak dersom trenden 
fortsetter tilsvarende. Erfaring tilsier at regjeringens anslag er forsiktige og rådmannen legger til 
grunn at veksten hittil i år holder seg ut året.  
 
Som følge av beregnet økt skatteinngang reduseres rammetilskuddet med 8,9 mill. kroner.  
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Samlet gir dette grunnlag for å legge til grunn en økning i skatt og rammetilskudd som gir 
merinntekter på 27 mill. kroner i 2018. 
 

Andre generelle statstilskudd: Tilskuddet forventes å gi en mindreinntekt på 1,6 mill. kroner. Andre 
generelle statstilskudd er knyttet til ordningen for rentekompensasjon for tidligere investeringer 
ved Reform 97, sykehjem og omsorgsboliger, skoleanlegg og kirkebygg. Posten nedjusteres i tråd 
med faktisk inntekt for 2017. 
 
Renter og avdrag: Netto merbehov for finans er beregnet til om lag 16,7 mill. kroner  
 
Revidert budsjett for 2018 viser per 1. tertial 135,6 mill. kroner i netto finansinntekter/-utgifter. 
Prognose for året viser at det kan bli merutgifter på 16,7 mill. kroner. Renter og avdrag knyttet til 
låneopptak utgjør en økende del av kommunens driftsutgifter og stiger i takt med kommunens 
økende lånebeholdning. 
 
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån, inklusive startlån, ligger an til et samlet merforbruk 
ved årsslutt tilsvarende 11,9 mill. kroner i forhold til budsjett, ved utgangen av perioden. Dette kan 
knyttes til en gjennomsnittlig vektet rente for lånene som ligger på 1,74 prosent, det vil si 0,29 
prosentpoeng høyere enn budsjettert rente på 1,45 prosent. I renteøkningen er det hensyntatt at 
om lag 1/3 av langsiktig gjeld omhandler selvkostområdet. Tilsvarende beløp er derfor lagt inn 
som forventet inntektsøkning under Kommunalteknikk.  
 
Renteinntektene per 1. tertial ligger an til å gi en mindreinntekt ved årsslutt på om lag 0,5 mill. 
kroner. At det nå ligger an til å bli lavere renteinntekter enn budsjettert skyldes at rådmannen har 
prioritert å gjøre innbetaling av ubrukte lånemidler. Årsaken er at renten er høyere på innlån enn 
innskudd.  
 
Innskuddsrenten, som følger 3 mnd. NIBOR med et fast påslag ligger om lag 0,24 prosentpoeng 
høyere enn budsjettert. Norges banks vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten 
mest sannsynlig vil bli satt opp etter sommeren i år. De siste vurderingene fra markedet tyder på 
at rentene stiger raskere enn tidligere forutsatt. Ved inngangen til 2019 må det nå forutsettes at 
rentebanen ligger nær 0,5 prosentpoeng høyere enn ved vurderingen i oktober 2017. 
 
Avdragsutgiftene ligger så langt i år an til et merforbruk på 4,3 mill. kroner ved årsslutt. 
Avdragsutgiftene er et resultat av lån tatt opp tidligere år og bestemmes derved av gjeld per 31. 
desember 2017. Rådmannen har ved prognosen lagt til grunn Reglement for finans- og 
gjeldsforvaltnings premiss om 30 års nedbetalingstid, som er innenfor kommunelovens 
bestemmelser. Til grunn for at avdragene kan gi merutgifter ligger det at de ubrukte lånemidlene 
er klassifisert som langsiktig gjeld.  
 
Kommunens avdrag skal reflektere utviklingen i anleggsmidlenes verdi og det årlige kapitalslitet. 
Da midlene ikke er benyttet til investeringer, og reelt er tilbakebetalt bank, fremstår lånet som 
kortsiktig. Rådmannen vil til neste rapportering gjøre en nærmere vurdering av om klassifiseringen 
er i tråd med hensynet bak minimumsavdraget i kommuneloven. Dersom ubrukte lånemidler 
klassifiseres som kortsiktig gjeld vil avdragsutgiften kunne trekkes ned til planlagt nivå for 2018. 
 
Investeringsbudsjettet 
Investeringsregnskapet viser et forbruk på 241,8 mill. kroner ved utgangen av april, som er om lag 
26,3 prosent av årsbudsjettet på om lag 919,7 mill. kroner. Det høye budsjettnivået er vedtatt av 
kommunestyret og gir uttrykk for et høyt ambisjonsnivå. I henhold til økonomireglementets 
bestemmelser og kommunens prinsipper for videreføring har Rådmannen fremført ubrukte midler 
til aktuelle prosjekter som ikke er avsluttet. 
 
Erfaring viser at kommunen innenfor det enkelte budsjettår som regel har avsluttet 
investeringsregnskapet med mindreforbruk, og revisjonen har i sin gjennomgang av regnskapet 
for 2017 konkludert med at kommunens investeringsbudsjett 2017 var urealistisk (høyt). Revisors 
vurdering bygger ikke på det enkelte prosjekts fremdrift/ferdigstillelse.  
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Per første tertial er fremdrift og budsjettrammer gjennomgått med de enkelte prosjektledere, og 
det er ikke funnet grunnlag for vesentlig netto reduksjon av investeringsbudsjettet. Den 
budsjettmessige konsekvensen av at investeringsprosjektene er for høyt budsjettert er at det vil 
være et etterslep i å komme frem til det enkelte års korrekte beregning av renter og avdrag.   
 
Rådmannen vil skjerpe oppfølgingen av prosjektene frem mot andre tertial, for å trygge at årets 
budsjett er så realistisk som mulig, med hensyn til fremdrift mellom årene i økonomiplanperioden.   
På bakgrunn av gjennomgang av investeringsprosjektene per 1. tertial 2018 foreslås netto 
budsjettramme for investeringer økt med netto 9,8 mill. kroner til 929 mill. kroner for 2018. Selve 
justeringsvedtaket fremmes i egen sak med budsjettjusteringer. 
 
 

Kjøp av konsulenttjenester 
Det er kjøpt tjenester som regnskapsmessig defineres som konsulenter for 22,5 mill. kroner, herav 
9,2 mill. kroner i driftsregnskapet, per 1. tertial. Dette omfatter alt fra kjøp av spesialkompetanse til 
kjøp av vikartjenester fra bemanningsbyrå. Beløpet for drift ligger 3 mill. kroner lavere enn 
tilsvarende periode i 2017. Dette omfatter kjøp av spesialistkompetanse og kjøp av vikartjenester 
fra bemanningsbyrå. Det er nedgang i kjøp av konsulenttjenester sammenlignet med samme 
tidsrom i fjor innen barnevern og på velferdsområdet. Det er noe økning innen Kommunalteknikk 
og i Stab og støtte innen innkjøpsområdet og arkivsystem. For øvrig vises til kommentarer under 
tjenesteområdene. Rådmannen utreder bruk av egne ressurser på advokatkompetanse innen 
barnevern. 
 
 

Eiendomssalg og -kjøp 
I KST 111/17 Kjøp av eiendom ble kjøp av Ski sykehus vedtatt og rådmannen gitt fullmakt til å 
inngå kjøpekontrakt med Akershus Universitetssykehus HF for Ski sykehus med en kjøpesum på 
123,75 mill. kroner. Kjøpesummen ble vedtatt finansiert med bruk av lån, og kommunens 
låneopptak økte tilsvarende. Kjøpet ble vedtatt i 2017 og betalt i januar 2018. 
 
Det er ikke solgt eiendom i 1. tertial 2018. 
 
Det antas at budsjettmålene på eiendomssalg vil nås i 2018, men påfølgende eiendomssalg er 
avhengig av kommuneplan og reguleringstakt. Eiendomsutvalget vil vurdere strategi for 
eiendomssalg før sommeren. Rådmannen vil komme tilbake med ny vurdering av takt for 
eiendomssalg i 2019-2022 ved fremleggelsen av forslag til budsjett og handlingsplan 2019-2022. 
 

 

Kjøp av plasser 
Kjøp av plasser gjøres i hovedsak innenfor områdene psykisk helse og rus. Kommunen har fått 
ansvar for innbyggere med svært sammensatte utfordringer som følge av oppgaveforskyvning 
mellom sykehus (helseforetaket) og kommune. Ski kommune investerer de neste årene i et eget 
tilbud til disse gruppene ved formålsbygg på Vardåsen og ombygging på Mork. Dette vil dempe 
behovet for kjøpsplasser betydelig. Før disse tilbudene er på plass kjøpes tjenester fra ulike 
private leverandører. Det kjøpes ikke sykehjemsplasser. Per i dag kjøper kommunen plasser for 
om lag 24 mill. kroner.  
 

 

Vikarpool 
Finstadtunet etablerer vikarpool i disse dager. Videre har Hjemmetjenesten og LBS en prosess 
med Oppegård om felles vikarpool. Arbeidet har vært i bero en tid grunnet manglende ressurser til 
å drive prosessen for begge kommunene. Fra august vil virksomhet HR omdisponere ressurser til 
å være koordinator/prosesskjører for vikarpoolarbeidet i Ski kommune. Rådmannen vil fortsette 
arbeidet med vikarpool også for skoler og barnehager. 
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Gjennomgang og omlegging av ekstra bistand og hjelp 
Ski kommune har flere ordninger knyttet til ekstra bistand og hjelp til dem som trenger det. Det 
jobbes kontinuerlig med å få riktig vedtak og riktig nivå for brukerne i kommunene. 
 
Innenfor Velferd er det igangsatt et stort arbeid knyttet til samarbeid og forvaltning av tjenestene. 
Hovedendringen har skjedd innenfor hjemmetjenesten og personlig assistanse hvor man har gått 
gjennom vedtak og sikret at det er riktig hjelp og nivå som gis. Det er etablert et 
hverdagsrehabiliteringsteam som gir trening i hjemmet for å øke egenmestring på 
hverdagsaktiviteter som hjemmeboende har god effekt av å mestre uten hjelp fra kommunen. 
Bestillerkontoret er nå omgjort til virksomhet for koordinerte tjenester og vil ha hovedfokus på 
innbyggerens ressurser ved tildeling av tjenester. 
 
Innenfor grunnskole finnes det ulike ordninger og tilbud til barn og unge med spesielle behov:  
- assistent på medisinsk grunnlag i SFO 
- ressurser til særskilt språkopplæring 
- ressurser til tilpasset opplæring og systemtiltak 
- spesialundervisning i grunnskole og voksenopplæring  
- ulike spesialskoletilbud 
 
Ressurser til elever med ulike spesielle behov har økt selv om antall barn, unge og voksne med 
spesialundervisning har blitt redusert - jf. arbeidet innenfor rammen av prosjektet "Fra 
spesialundervisning til tilpasset opplæring". Det benyttes nå flere årstimer til spesialpedagogiske 
tiltak og ulike spesialskoletilbud. Det er elever med store spesielle behov som nyter godt av 
tilbudene, og vi har et økende antall elever med slike behov. I tillegg finnes det ulike ordninger 
innenfor barnehage; tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk 
hjelp. Her har også behovet økt noe.  
 
Rådmannen vil at det settes ned en arbeidsgruppe som tar opp tråden fra arbeidet som ble 
gjennomført innenfor rammen av "Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring". Barnehagene 
må inkluderes i arbeidet. Prosjektet ble startet skoleåret 2009-10, og det er på tide å forsterke 
innsatsen på dette området i et samarbeid mellom barnehage, skole og Pedagogisk virksomhet.  
 
Arbeidet Ski kommune gjorde i 2009-2010, har blitt lagt merke til utenfor kommunens grenser 
og blitt forsket på av HiOA (nå OsloMet). Viktige suksessfaktorer var: 
- fokus på tilrettelagte tilbud, tilpasset opplæring og systemtiltak 
- ressursteam 
- tett samarbeid mellom barnehage/skole og Pedagogisk virksomhet 
- ny ressursfordelingsmodell 
 
Rådmannen vurderer at det å gjenoppta dette arbeidet, vil kunne bidra til at tilbudene til barn og 
unge med spesielle behov som gis innen barnehage, skole og SFO, kan evalueres og ses i 
sammenheng. Siden barnetallet ikke har økt nevneverdig de siste par årene, bør en helhetlig 
gjennomgang og vurdering av tilbud til barn, unge og voksne med spesielle behov kunne bidra 
til å forbedre samordningen av den hjelpen som gis. Et annet mål med arbeidet vil være å 
fokusere ytterligere på tidlig innsats og forebyggende tiltak.  
 
En slik evaluering og gjennomgang bør også involvere Oppegård kommune. Den vil kunne gi 
viktige innspill til en ny organisering og ny ressursfordelingsmodell i barnehage og skole i ny 
kommune. Rådmannen estimerer en effektiviseringsgevinst på 2 mill. Kostnadene til dette 
arbeidet er i dag fordelt på ulike virksomheter innenfor oppvekstområdet. 

 
 

Startlån 
Utbetalte startlån per 1. tertial utgjør om lag 30,5 mill. kroner. I tillegg har kommunen utbetalinger 
som venter på om lag 9,5 mill. kroner og mange ubrukte løpende lånetilsagn. Dette er en økning 
sammenlignet med 2017. De fleste utbetalinger er fullfinansieringer som følge av private bankers 
praksis rundt lånefinansiering av bolig, jf. boliglånsforskrift. Husbanken har i år tildelt Ski 
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kommune 70 mill. kroner i startlån. Dette kan bli for lite og kommunen må nå prioritere egne 
innbyggere ved behandling av startlånsøknader. 
 
Det er mottatt 98 søknader i 1. tertial, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme 
tidspunkt i fjor, men likevel en stor saksmengde sammenlignet med årene før. Dette antas å ha 
sammenheng med innføring av e-søknad, innstramming fra private banker jf. Finanstilsynets 
retningslinjer, flere som ønsker å etablere seg i Ski kommune og et generelt press i 
boligmarkedet. Boligmarkedet i Ski er fortsatt preget av høye boligpriser, men trenden er at flere 
med lånetilsagn får kjøpt seg bolig sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. 
 
Det er per første tertial ikke betalt ekstraordinære innfrielser. Disse betales vanligvis i juli og 
desember. 
 
 

Nordre Follo 
Kommunestyret har i 103/17 satt av 15 mill. kroner til disposisjonsfond for bruk i arbeidet med 
Nordre Follo. Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere midlene. Rådmannen har etter drøfting 
med tillitsvalgte disponert midlene til følgende formål: 
 

 Stilling som koordinator for politisk sekretariat    1,5 mill. kroner 

 Kartlegging GDPR/personvernombud, tilsvarende 0,5 årsverk  0,5 mill. kroner 

 1,5 stilling regnskapsavdelingen, nytt økonomisystem  
og digitale sykmeldinger       2,1 mill. kroner 

 1 årsverk fjernarkivering       0,8 mill. kroner 

 1 årsverk personalarkiv       0,8 mill. kroner 

 Andel nytt saks-/arkivsystem       3,0 mill. kroner 

 Andel nytt økonomi/HR-system      3,0 mill. kroner 

 Annen systemvare IKT       1,0 mill. kroner 

 Flytteutgifter, tilrettelegging lokaler      1,3 mill. kroner 

 Frikjøp tillitsvalgte        1,0 mill. kroner 
 
Uttak av midlene fra disposisjonsfond gjøres i henhold til bruk i 2018 og 2019, inntil rammen på 
15 mill. kroner. 
 
Fellesnemda behandlet i møte 15. mai 2018, sak 29/2018, Innspill til 1.tertialrapport i Oppegård 
og Ski kommuner, se saken på Nordre 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 Kommunestyret bli informert. 

 
Sammendrag fra saken i Fellesnemnda  
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 administrasjonssjefens 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 
organisasjonsovergripende 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. 
 
Samtidig er potensialet for gevinstrealisering både mht. effektivisering, men også økt kvalitet og 
brukervennlighet, større åpenhet/innsyn, bedre styring og internkontroll – betydelig. 
 
Erfaring viser at det er krevende å lykkes med både gode anskaffelser og forutsigbar 
implementering (herunder ressursbehov) av nye verktøy. Det vises her til FoU-prosjekt «Digitale 
konsekvenser av en kommunesammenslåing» og FoU-rapporten «Erfaringer og lærdom fra 
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sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke» og nylige erfaringer fra nye 
Larvik og tilsvarende implementeringsarbeid fra Drammensregionens IKT, samt gjennomførte 
ROS-analyser for områdene. 
 
Grunnet risiko for både innklaging til KOFA, manglende kapasitet i leverandørmarkedet og 
manglende forutsigbarhet tilknyttet ressursbehov/kostnader mht. implementering, samt 
tilstrekkelig funksjonalitetsnivå/tid til kvalitetssikring før utrulling, er det viktig at Fellesnemnda er 
godt orientert om kostnader og fremdrift i arbeidet. 
 
Rådmannsmøtet bestående av rådmennene i Oppegård og Ski og administrasjonssjefen 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: 
 
«Det 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.  
 
Kostnadene fordeles likt mellom Ski og Oppegård kommuner.» 
 
Rådmannen foreslår beløpet bevilget i sak om budsjettjusteringer 1. tertial 2018.  
 
 

God tjenesteyter 
Brukermedvirkning i dialogprosess 
Ordfører avholdt møte med brukerrådslederne i kommunens virksomheter den 25. januar. Fra de 
virksomheter som ikke har brukerråd, møtte virksomhetslederne. 
 
Dialogmøtene er gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. Representanter for brukerne, 
virksomhetsleder, representant for de ansatte og politikere fra kommunestyret og hovedutvalgene 
har deltatt i dialogmøtene. Det er gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten 
brukerråd for områdene nettverkene stab og støtte, oppvekst og samfunn. 
 
Alle kommunens virksomheter har avholdt dialogmøter. Deltakelsen fra politisk nivå har vært god 
og betydelig bedre enn foregående år. I samtlige dialogmøter har minimum to politikere møtt og i 
halvparten av møtene har alle møtt. 
 
Brukere - avviksrapportering 
Antall uønskede hendelser blir hentet ut fra Kvalitetslosen, kommunens elektroniske 
kvalitetssystem. Avvikene behandles i den enkelte virksomhet, og en samlet oversikt for hele 
kommunen blir drøftet i Kvalitetsutvalget. I tillegg legges resultater og oppfølgingstiltak frem for 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Prosedyre for avvikshåndtering hjelper til med å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav 
fastsatt i lov, forskrift eller annet styrende dokument. 
 
Virksomhetene er ansvarlige for å følge opp sine avvik, slik at rapporterte hendelser/avvik fører til 
refleksjon, og at de bidrar til læring og forbedring av tjenestene. 
 
For 1. tertial 2018 ble det totalt meldt inn 756 hendelser, og disse fordeler seg på følgende 
hovedkategorier: 

 HMS/ansatt: 305 avvik 

 Organisasjon/internt: 124 avvik 

 Tjeneste/bruker: 465 avvik 
 

Avvikene registreres i hovedkategoriene og i flere underkategorier. Det vil derfor alltid være en 
differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme hendelse kan 
registreres i flere hovedkategorier og underkategorier. 
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Figur 1: Antall avvik fordelt på hovedkategorier 

 
HMS 
Av 305 avvik er det flest registreringer på kategorien Vold og trusler (132), herunder 
underkategori Verbal trakassering (58). Nest flest registreringer på kategorien Arbeidsmiljø 
(84), herunder underkategori Lugging/slag/spark (38). 
 
 

 
Figur 2: Antall HMS-avvik fordelt på underkategorier 

 
Organisasjon/internt 
Av 124 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (34), herunder 
underkategori Oppfølging/utførelse (20). Nest flest registreringer på kategorien 
Informasjon/kommunikasjon (23), herunder underkategoriene Oppfølging/utførelse (15).  
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Figur 3: Antall avvik Organisasjon/internt fordelt på underkategorier 

 
Tjeneste/bruker  
Av 465 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (206), herunder 
underkategori Legemiddelhåndtering (113). Nest flest registreringer på kategorien Nesten-uhell 
(70), herunder underkategori Legemiddelhåndtering (24).  

 

 
Figur 4: Antall avvik Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier 

 
Brukertilfredshet 
I BHP 2018-2021 ble det vedtatt å gjennomføre brukerundersøkelser innen Byggesak og 
Kommunalteknikk i 2018. Rådmannen har imidlertid besluttet, i Kvalitetsutvalgsmøte 20. mars 
2018, at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser i 2018 og 2019, da det må prioriteres å 
frigjøre tid til prosjektarbeid i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. 
 
Sentrale undersøkelser for skolene gjennomføres som normalt. 
 
 

Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler 
Barn og unges medvirkning  
Barne- og ungdomsrådet (BU) har i løpet av 1. tertial 2018 hatt fem møter, hvorav to har vært 
styremøter og tre har vært ordinære møter for hele rådet. Siste møte avholdes 8. juni. BU har i 
dag 16 medlemmer i tillegg til varamedlemmer. Barneskoler, ungdomsskoler og fritidsklubber er 
representert.  
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BU deltok i januar på en workshop arrangert av Akershus fylkeskommune der ungdommene fikk 
være med på å påvirke utviklingen av den nye videregående skolen som skal bygges i Ski 
sentrum.  
 
I marsmøtet fordelte rådet kr 205 000 av avsatte midler til skoler og klubber i kommunen. I forkant 
av møtet arbeidet de unge på skoler og klubber med å finne ut hva de trengte til sin skole/klubb 
og hvorfor det var viktig at de fikk penger. De samarbeidet også om å finne gode spørsmål til 
ordfører.  
 
Under aprilmøtet fikk BU se resultatene av elevundersøkelsen som er gjort i Skiskolen. De 
diskuterte resultatene og tallene og uttalte seg om hva de tenker bør gjøres for å bedre 
resultatene. Styret i BU har opprettet et mulig samarbeid blant annet med Ås ungdomsråd, for å 
kunne arrangere et seminar for ungdomsrådene på tvers i Follo.  
 
Styret i BU deltar også med et eget foredrag under kommunens «Nordiske møte» som arrangeres 
i mai, hvor Ski kommunes vennskapskommuner deltar. Leder av BU har også deltatt i en 
arbeidsgruppe i SLT-nettverket, om sosiale medier og konsekvenser. Siste BU-møte vil blant 
annet omhandle resultatene fra Ungdata-undersøkelsen, en vurdering av året som har vært for 
BU, i tillegg til planlegging av valget til BU til høsten. 
 
Klima og miljø 
Miljøfyrtårn er en av Ski kommunes miljøsatsinger mot næringslivet og egne kommunale 
virksomheter. Å være et miljøfyrtårn vil si å gå foran som et godt eksempel ved å oppfylle 
miljøkrav utarbeidet spesielt for hver bransje. I kommunens Klima- og energiplan er det vedtatt at 
minst 70 prosent av kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2017 og minst 90 
prosent innen 2019. Andelen miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter ved utgangen av 2017 var 38 
prosent. I tillegg var tre kommunale barnehager sertifisert som Grønt Flagg. 
 
Arbeidet med å sertifisere kommunens virksomheter etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell pågår, 
men har stoppet opp noe på grunn av treghet i innsamling av data som gjelder andel økologiske 
produkter. Dette er nå på plass og tre nye enheter er klare for sertifisering. Omtrent 75 prosent av 
alle Ski kommunes virksomheter kan være sertifisert ved utgangen av 2018, med da kreves det at 
flere skoler og barnehager starter arbeidet.  
 
Hovedoppgavene for miljøvernrådgiverne har i 1. tertial vært grønt regnskap, oppfølging av klima- 
og energiplanen og tildelte Klimasatsmidler, arbeid med kommuneplanen og forberedelser til 
feltsesongen. 

 
Beredskap 
Ski kommune skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å forebygge og håndtere 
uønskede hendelser på en god måte. Dersom en uønsket hendelse oppstår skal kommunen gi 
god og korrekt informasjon til egne innbyggere og andre som oppholder seg i Ski. Det er 
utfordrende å sikre at alle får nødvendig informasjon om hva som har skjedd og hvordan 
innbyggerne skal forholde seg til situasjonen. Det er mange kommunikasjonsplattformer og 
sosiale medier eies av alle.   
 
Overordnet ledelse har fokus på beredskap og formidler sine forventninger til virksomhetene. Alle 
beredskapsplaner er lagt inn i kommunens kvalitetssystem for å systematisere rullering. 
 
Klimaendringer, radikalisering, økt antall mennesker på flukt og usanne nyheter er faktorer som 
kan påvirke lokalt og som må forebygges for og planlegges for lokalt. 
 

 

Attraktiv arbeidsplass 
Ansatte trives på jobb 
Årets medarbeiderundersøkelse er gjennomført for alle virksomheter, med unntak av skolene. 
Skolene skal gjennomføre sine undersøkelser i september. Resultatet er at andelen som svarer 
grønt («Helt enig») har gått opp på alle områder. Oppfølgingen av undersøkelsen i 2017 var bedre 
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enn tidligere år. Det er verdt å merke seg, da dette er den viktigste faktoren for hvorvidt ansatte 
tar seg tid til å svare på undersøkelsen og bidra godt inn i forbedringsarbeidet. 
 
HR tilbyr alle virksomheter og avdelingsledere prosessbistand i oppfølgingsarbeidet, men det er 
opp til den enkelte virksomhet å benytte tilbudet fra HR. 

 
Nærvær - sykefravær 
Siste 12 måneder har kommunen et sykefravær på 8,2 prosent, mot 8,7 prosent sist år. Gjennom 
store deler av 2017 og frem til i dag har det hver måned vært en positiv sykefraværsutvikling 
sammenliknet med tidligere år. 
 

 
Figur 5: Sykefravær 2016-2018 

 
I januar ble alle ledere med personalansvar innkalt til del 2 av ledelsesutviklingsprogrammet. 
Gjennom deltakelse i programmet styrkes bevissthet og kunnskap innen personalledelse. Det er 
grunn til å anta at dette også vil ha innvirkning på fravær som ikke er direkte sykdomsrelatert. 
 
På IA-møtet 16. mai ble følgende tiltak for å redusere fravær vedtatt: 

1. Det gjennomføres MBU hver måned i de virksomhetene som har mer enn 9 prosent 
sykefravær. Referat fra MBU skal legges på område under felles begrenset. 

2. HR tar initiativ til å invitere seg inn til MBU i fem virksomheter for å prate om nærvær 
og sykefravær. De fem virksomheter som over tid sliter med høyt sykefravær (over 
9 prosent) vil velges ut. HR vil invitere med seg HVO, HTV og Arbeidslivsenteret til 
disse møtene for å få et økt fokus på nærværsarbeidet. HR tar initiativ til å se på 
verktøy som skal brukes når MBU har nærvær og sykefravær som tema. 

3. Arbeidslivssenteret lager prosess for hvordan man kan lære av de gode 
virksomhetene. 

4. Arbeidslivssenteret inviteres til Rådmannens ledermøte. 
5. HR inviteres til neste IA møte for å presentere hovedtrekk fra et forebyggende 

nærværspilotprosjekt som settes i gang på Finstadtunet. Resultat fra pilot 
Finstadtunet vil kunne være førende for tilsvarende prosess for andre virksomheter i 
Velferd. Andre virksomheter i kommunen vil også være aktuelle. 

6. Sluttsamtale: HR melder tilbake til kommunalsjef og virksomhetsleder i tilfeller der det 
avdekkes sluttårsak arbeidsmiljø, slik at dette kan tas i den videre styringsdialog. 

7. Styringsdialog via kommunalsjef vil ha oppfølging av virksomheter som har høyt 
fravær. 

 
Lærlinger 
Årets rekrutteringsprosess går mot slutten, og i år var det 104 søkere til læreplass i kommunen. I 
helsearbeiderfaget har 14 nye lærlinger takket ja, åtte barne- og ungdomsarbeidere har takket ja, 
samt én innenfor IKT-servicefag. Flere er fortsatt uavklart, og kommunen er ikke helt i mål med 
alle nye lærlinger som starter til høsten. 24 lærlinger har hatt eller skal ha fagprøve i år. 
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Mangfold og likestilling 
Ski kommune skal i det daglige praktisere mangfold og likeverd. For å følge opp både lovverk og 
kommunens egne uttalte mål og verdier, ble det utarbeidet en strategiplan med medfølgende 
handlingsplan for kommunen i 2015/2016. 
 
Ski kommunes strategi- og handlingsplan for mangfold og likestilling er blitt evaluert og revidert i 
1. tertial 2018. Evalueringen viser at det er innført tiltak, særlig knyttet til rekruttering, som blant 
annet har ført til en svak positiv utvikling når det gjelder kjønnsbalanse i 
virksomhetene/tjenesteområdene. Revidert handlingsplan inneholder mange av de samme 
tiltakene som tidligere og det er ønskelig at man fortsetter å ha fokus på disse tiltakene fremover. 
 
Mangfoldsperspektivet har blitt mer og mer inkorporert i det daglige HR-arbeidet, blant annet i 
kommunens personalpolitikk og lønnspolitikk. 
 
I forbindelse med #metoo-kampanjen ga rådmannen informasjon til alle ansatte om at det er 
nulltoleranse for alle former for diskriminering i kommunen. Det ble også opprettet et 
lavterskeltilbud for ansatte som ønsker å melde ifra om trakassering. 
 
Arbeidet med heltidskultur fortsetter. Det er innført en prøveordning med et ekstra lønnstillegg til 
de som jobber ekstra helgevakter eller langvakter ved et sykehjem i kommunen. 
 
 

Vurdering:  
Det vises til punkt om saksopplysninger. 
 
 

Økonomiske konsekvenser:  
Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.  
 
For øvrig vises det til sakens vurdering som viser at kostnadsnivået i tjenestene ligger an til å 
overgå de tildelte budsjettrammene. Samtidig viser gjennomgangen av de 
virksomhetsovergripende postene merinntekter.  
 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling. 
 
 

Konklusjon: 
På driftssiden viser årsprognosen for virksomhetenes driftsaktiviteter, inkludert ufordelte 
innsparingskrav, merforbruk på 57 mill. kroner i forhold til budsjett. Anslag for 
virksomhetsovergripende og overordnede poster gir mulighet for inndekning på 17,7 mill. kroner. 
Det er igangsatt arbeid for å justere nivået på tjenester for å begrense merforbruket. Det gjøres 
løpende vurderinger av hvordan tjenestetilbudet kan tilpasses ytterligere til de økonomiske 
rammene, samtidig som kravet til forsvarlighet ivaretas. 
 
Kostnadsutviklingen viser at kommunen ikke har rom for å iverksette nye tiltak uten samtidig å 
sikre finansiering eller omprioriteringer i tjenestetilbudet.  

 
 

Ski, 30.5.2018  
 
 

Jane Short Aurlien 
rådmann 

Kjell Sæther 
kommunalsjef 
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Vedlegg som følger saken:  
a) Finansrapport 
b) Prosjekt Nordre Follo, budsjettbehov, 
c) Prosjekt Nordre Follo, notat sak/arkiv 
d) Prosjekt Nordre Follo, notat HR, økonomi og anskaffelser 
e) Prosjekt Nordre Follo, notat pilot IKT og rådhusfunksjoner 
f) Prosjekt Nordre Follo, notat IKT driftsplattform 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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Vedlegg 1 

Rapportering per 1. tertial (30.4.2018) 
i henhold til Ski kommunes  

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning  
 
 
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt 
sikre stabile og lave netto finansierings- og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor 
definerte risikorammer. 
 
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring på 
13,5 mill. kroner i løpet av første år. Rådmannen bemerker samtidig at ved et skift i rentene vil også 
innbyggerbetalingen for startlån og kommunale tjenester innen vann, avløp og renovasjon endres. 
Dette vil bidra til å dempe effekten en rentesvingning vil ha på kommunens driftsbalanse. 
 
 

Likviditet 
 
All likviditet er i 2018 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen i DNB, i tråd 
med Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens innskudd kan ikke 
utgjøre mer enn to prosent av bankens forvaltningskapital. Under dagens leverandør tilsvarer dette 
innskudd på over 50 mrd. kroner. 
 
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de 
viktigste referanserentene i pengemarkedet. 
 
RAPPORTERINGSPARAMETRE Periode -2 Periode -1 Denne periode 

Likviditet hittil i år; 
  

  

     Saldo hovedbankforbindelse 225,7 mill.kr. 626,9 mill.kr. 203,7 mill.kr. 

     Saldo andre bankforbindelser - - - 

Avkastning kortsiktig likviditet; 
  

  

     Avkastning hovedbankforbindelse 1,18 % 1,14 % 1,24 % 

     Avkastning annen bankforbindelse - - - 

     Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd. 0,93 % 0,89 % 0,99 % 

     Avkastning benchmark, ST1X 0,47 % 0,44 % 0,49 % 

Stresstest; 
  

  

     Renteøkning på ett prosentpoeng 2,3 mill.kr. 6,3 mill.kr. 2,03 mill.kr. 

     Rentereduksjon på ett prosentpoeng -2,3 mill.kr. -6,3 mill.kr. -2,03 mill.kr. 

 
 
Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og konstaterer 
at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast påslag. 
Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid. 
 
 

Konklusjon likviditet 
 
Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og forvaltningen av 
driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reglementet. 
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Vedlegg 1 

Gjeld 
 
Ski kommune hadde per 30.4.2018 en samlet lånegjeld på om lag 3 277,9 mill. kroner, og alle lån er i 
norske kroner. For å dempe fremtidige renteutgifter har rådmannen i april 2018 betalt inn ubrukte 
lånemidler på 200 mill. kroner på gjeld med flytende lån. Kommunens fondsreserver gir en god 
likviditetsmessig situasjon, og det er ikke behov for å benytte seg av kassekreditt.  
 
RAPPORTERINGSPARAMETRE Krav Periode -2 Periode -1 Denne periode 

Sammensetning av lån; 
   

  

     Kommunalbanken 
 

-2 485,1 mill. kr. -3 038,3 mill. kr. -2 838,3 mill. kr. 

     Husbanken 
 

-441,2 mill. kr. -438,0 mill. kr. -439,6 mill. kr. 

     Største enkeltlån i porteføljen Maks 30 % 24,30 % 20,50 % 21,70 % 

     Lån med forfall innen 12 måneder Maks 30 % 0 % 0 % 0 % 

Rentebetingelser; 
  

 
  

     Lån med fastrente 
 

-1 726,4 mill.kr. -1 726,4 mill.kr. -1 726,2 mill.kr. 

     Lån med flytende rente 
 

-1 199,9 mill.kr. -1 749,9 mill.kr. -1 551,7 mill.kr. 

     Andel fast rente 33<>66 % 59,00 % 49,70 % 52,70 % 

     Andel flytende rente 33<>66 % 41,00 % 50,30 % 47,30 % 

Andre parametre; 
  

 
  

     Lengde på lengste renteløpetid <120 mnd. 63,1 mnd. 84 mnd. 80 mnd. 

     Vektet rentebindingstid (durasjon) 1<>4 år 0,9 år 1,5 år 1,7 år 

     Vektet restløpetid (durasjon) 
 

7,9 år 9,5 år 9,2 år 

     Vektet gjennomsnittsrente 
 

1,72 % 1,73 % 1,74 % 

     Referanserente, Swap 2Y 
 

1,07 % 1,13 % 1,49 % 

Stresstest; 
  

 
  

     Renteøkning på ett prosentpoeng 
 

12,0 mill.kr. 17,5 mill.kr. 15,5 mill.kr. 

     Rentereduksjon på ett prosentpoeng 
 

-12,0 mill.kr. -17,5 mill.kr. -15,5 mill.kr. 

 
 
Normalt gjennomføres låneopptaket mot slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere. 
Erfaring tilsier at kun èn långiver gir tilbud på lån som er innenfor rammen av kommunens reglement. 
Aktører i markedet anbefaler kommunen å holde en mer aktiv gjeldsforvaltning som utnytter 
sertifikatmarkedet (lån med forfall innen 12 måneder). 
 
Låneopptak vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om 
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Behovet for låneopptak er hovedsakelig 
knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet. 
 
Det er ikke tatt opp nye lån i siste rapporteringsperiode. 
 
Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på rentemøte 2. mai 2018. Hovedstyrets 
vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier imidlertid at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt 
opp etter sommeren i år. Styringsrenten har vært uforandret siden 18. mars 2016. Markedet melder 
for øvrig at renten ser ut til å stige raskere enn hva som ble forutsett et halvt år tilbake i tid, og som 
eksempel har kommunalbanken justert opp anslaget for rentebanen for 2019 og 2020 med nær 0,5 
prosentpoeng. 
 

Konklusjon gjeld:  
 
Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementets krav per 30.4.2018, og gir en 
tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og finansieringsbehov. 
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BUDSJETTJUSTERING PER 1. TERTIAL 2018  

 

 

Forslag til vedtak:  
1. Driftsbudsjettet for 2018 justeres og salderes i tråd med saksfremstillingens vurdering og 

konklusjon. 
2. Det foretas budsjettjusteringer for investeringsprosjektene i tråd med saksfremstillingens 

vurdering og konklusjon. Bruk av lån som finansieringskilde, samt opptak av lån justeres 
tilsvarende.  

3. Kommunestyret bevilger 23 mill. kroner til prosjektet Nordre Follo, jamfør sak 29/2018 i 
Fellesnemdas møte 15.5.2018.  

 
 
 

Ingress/hovedbudskap: 
På bakgrunn av 1. tertialmelding 2018 anbefaler rådmannen at det foretas budsjettjusteringer i 
2018. Justeringene har til hensikt å øke realismen for innværende års budsjett og bedre 
grunnlaget for videre oppfølging gjennom året. Øvrige merforbruk som vist i tertialmeldingen 
forutsettes dekket gjennom tilpasning av driften innenfor virksomhetenes allerede vedtatte 
rammer for 2018. 
 
Det foreslås endringer i driftsposter på til sammen 83,4 mill. kroner. Økningen foreslås dekket av 
omprioriteringer fra budsjettposter med redusert behov. Gjennomgang av investeringsprosjektene 
gjør at rådmannen foreslår en økning på om lag 9,8 mill. kroner fra tidligere vedtatte budsjett. 
Økningen kan hovedsakelig knyttes til videreføring av budsjettmidler fra 2017 til 2018, samt nye 
investeringer til Nordre Follo-samarbeidet. 
 
Endringer med konsekvenser utover 2018 innarbeides i forslag til budsjett og handlingsplan 2019-
2022. 
 
 

Saksopplysninger: 
Saken bygger på den økonomiske statusrapporteringen i tertialrapport pr april 2018.  
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Vurdering:  
Følgende poster/tiltak foreslås fulgt opp med budsjettvedtak: 
 

1. Drift 
 
Stab og støtte 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Reversere vedtak KST 180/17 Konsulentbruk 5 500 
Reversere vedtak KST 180/17 Omstilling/effektivisering 5 500 

 
1.1 Reversere vedtak KST 180/17 Konsulentbruk 
Rådmannen ser store utfordringer ved å kunne innfri innsparingskravet i 2018. Arbeidet med 
Nordre Follo krever store ressurser, spesielt innenfor stab og støtte. Det arbeides kontinuerlig 
med å redusere bruk av konsulenttjenester. 
 
1.2 Reversere vedtak KST 180/17 Omstilling/effektivisering 
Rådmannen ser store utfordringer ved å kunne innfri innsparingskravet i 2018. Arbeidet med 
Nordre Follo krever store ressurser, spesielt innenfor stab og støtte. Uavhengig av 
innsparingskravet arbeides det kontinuerlig med omstilling og effektivisering. 
 
 
Oppvekst 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Avlasterdommen 1 000 
Barnevern 1 500 

 
1.3 Avlasterdommen 
Private avlastere som i dag er oppdragstakere blir i henhold til Avlasterdommen nå fast ansatt. I 
tillegg skal avlasterne etterbetales fra juli 2017. 
 
1.4 Barnevern 
Familiens hus opplever en aktivitetsøkning knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet og det 
erfares at antall saker er stigende. 
 
 
Velferd 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Avlasterdommen 1 500 
Brukerstyrt personlig assistent 2 300 
Kjøp av plasser 5 000 
Overliggerdøgn Ahus 700 
Økt aktivitetsnivå, Hjemmetjenesten 4 200 
Økt omsorgsbehov, mottaksavdeling 2 000 

 
1.5 Avlasterdommen 
Private avlastere som i dag er oppdragstakere blir i henhold til Avlasterdommen nå fast ansatt. I 
tillegg skal avlasterne etterbetales fra juli 2017. 
 
1.6 Brukerstyrt personlig assistent 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er innført fra november 2017. Det tilbys både kommunalt og 
privat tilbud. Kommunen bærer kostnadene uansett hvilket tilbud som velges. Den delen som 
tilbys kommunalt ble innarbeidet i BHP 2018-2021, men den delen som kjøpes fra privat tilbyder 
foreslås innarbeidet nå. 
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1.7 Kjøp av plasser 
Det er behov for å øke rammen til kjøp av forsterket botilbud da kommunen ikke har tilstrekkelig 
kapasitet til å ta i mot brukerne. 
 
1.8 Overliggerdøgn Ahus 
Det er behov for en økning av rammen knyttet til overliggerdøgn på sykehus. Utbrudd av både 
influensa, Norovirus og MRSA i året første måneder har også bidratt til merforbruket. En forsvarlig 
håndtering av slike situasjoner medfører stengning av avdelinger, og utløser merutgifter til 
midlertidig drift med innleie av vikarer/personale og bruk av dobbeltrom og 
overliggerdøgn. Forslaget justerer kun for situasjonen som oppsto knyttet til perioden januar til 
mars 2018. 
 
1.9 Økt aktivitetsnivå, Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten opplever en betydelig økning i aktivitetsnivå. Ved inngangen til 2018 var det et 
langt høyere behov for tjenester enn budsjettert. Fast bemanning i turnus var 5 årsverk over 
rammen og i tillegg var det nødvendig med ekstra bemanning i perioden fra desember 2017 til og 
med mars 2018. Det har vært en gradvis nedgang i vedtakstimene og fra midten av april ble det 
mulig å redusere fast i en rute i tillegg til redusert innleie ved fravær. Tiden som blir brukt til å 
planlegge og koordinere tiltak rundt brukere har ikke vært mulig å redusere da antallet som 
utskrives fra sykehus med hjelp hjemme stadig øker og flere har omfattende behov. Sammen med 
bestillerkontoret er det iverksatt en rekke tiltak for å redusere vedtak om tjenester, men effekten 
av disse kan ikke sees før senere.   
 
1.10 Økt omsorgsbehov, mottaksavdeling 
Mottaksavdelingen ved Langhus bo- og servicesenter har et vesentlig høyere aktivitetsnivå enn 
tidligere. Liggetiden er kortere og mottatte pasienter fra Ahus er stadig sykere enn tidligere. 
Pasientene har et høyt omsorgsnivå, noe som medfører behov for høy sykepleiefaglig- og 
medisinsk kompetanse. Innkjøp av medisinsk utstyr har økt, og flere av pasientene får medisiner 
som er svært dyre. For at mottaksavdelingen skal driftes forsvarlig, foreslår rådmannen en økning 
av rammen på 2 mill. kroner i 2018. 
 
 
Samfunn 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Reversering inntektskrav Gran/SI1 3 500 
Snøbrøyting 2 400 
Basisdrift vei og park 2 900 
Ski sykehus, FDV utgifter 11 020 
Ladestasjoner, strøm og service 670 

 
1.11 Reversering inntektskrav Gran/SI1 
Deponi Gran/SI1 er vedtatt avsluttet. Det er knyttet inntjeningskrav til tiltaket som ikke vil bli 
realisert. Rådmannen anbefaler at inntjeningskravet reverseres. 
 
1.12 Snøbrøyting 
Det er merforbruk på brøyting grunnet den ekstra snørike vinteren. Dagens rammer til salting, 
strøing og brøyting er benyttet fullt ut for hele 2018.  
 
1.13 Basisdrift vei og park 
Budsjettet for basisdriften til vei og park ligger 2,9 mill. kroner under realistisk nivå. Rådmannen vil 
jobbe videre med gjennomgang av området og vil komme tilbake med nødvendige tiltak for å sikre 
at driften er i overensstemmelse med budsjett for området.  
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1.14 Ski sykehus, FDV utgifter 
Merbehovet er knyttet til drift av Ski sykehus som er et nytt tiltak fra 2018. Driften innebærer blant 
annet lønnsutgifter til teknisk drift og renhold, energi, kommunale avgifter, serviceavtaler og 
snøbrøyting. 
 
1.15 Ladestasjoner, strøm og service 
Tiltaket gjelder drift av 100 el-ladestasjoner på Vestråt og ved skateparken. Beregning av 
kostnader knyttet til serviceavtaler fra Fortum er lagt til grunn, samt kommunens egne erfaringstall 
på strøm. 
 
 
Overordnede konti 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Andre generelle statstilskudd, mindreinntekt 1 600 
Avdrag, merutgifter 4 342 
Rammetilskudd, mindreinntekt 8 959 
Avsetning til disposisjonsfond  7 491 
Renteøkning, merutgifter 11 392 

 
1.16 Andre generelle statstilskudd, mindreinntekt 
Andre generelle statstilskudd er knyttet til ordningen for rentekompensasjon for tidligere 
investeringer ved Reform 97, sykehjem og omsorgsboliger, skoleanlegg og kirkebygg. Posten 
nedjusteres i tråd med faktisk inntekt for 2017. 
 
1.17 Avdrag, merutgifter 
Avdragsutgiftene ligger så langt i år an til et merforbruk på 4,3 mill. kroner ved årsslutt. 
Avdragsutgiftene er et resultat av lån tatt opp tidligere år og bestemmes derved av langsiktig gjeld 
per 31.12.2017.  
 
1.18 Rammetilskudd, mindreinntekt 
På bakgrunn av siste prognosemodell og justering av skatteinntekter, nedjusteres forventet 
rammetilskudd for 2018. 
 
1.19 Avsetning til disposisjonsfond 
Rådmannen foreslår å styrke avsetning til disposisjonsfond med om lag 7 mill. kroner. 
 
1.20 Renteøkning, merutgifter 
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån, inklusive startlån, ligger an til et samlet merforbruk 
ved årsslutt tilsvarende 11,9 mill. kroner i forhold til budsjett, ved utgangen av perioden. Dette kan 
knyttes til en gjennomsnittlig vektet rente for lånene som ligger på 1,74 prosent, det vil si 0,29 
prosentpoeng høyere enn budsjettert rente på 1,45 prosent. Kommunens vektede rentebindingstid 
har økt med 0,2 år sammenlignet med forrige periode. Rådmannen har foretatt innbetaling av 
ubrukte lånemidler for å begrense utgiftsveksten. Deler av renteøkningen finansieres av økte 
gebyrer innen selvkost, og synliggjøres som egen finansiering nedenfor. 
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Forslagene 1.1-1.20 ovenfor finansieres slik: 
 
Stab og støtte 

 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Husleie, Ski sykehus            -7 600  
Strømsparing           -500  
Avgiftsparkering på flere kommunale plasser        -1 000  

 
1.21 Husleie, Ski sykehus 
Kjøpet av Ski sykehus gir husleieinntekter fra Ahus og Lokalmedisinsk senter. Det forventes 
inntekter på 7,6 mill. kroner i 2018. 
 
1.22 Strømsparing 
Kommunens kostnader til strøm belastes per i dag virksomhet Eiendom. Rådmannen foreslår å 
legge kostnadene ut til den enkelte virksomhet for bedre å bevisstgjøre potensialet for 
strømsparing.  
 
1.23 Inntekter, parkering kommunale plasser  
Rådmannen foreslår å innføre parkeringsgebyr ved Ski ungdomsskole, Ski skole, Ski sykehus, 
Teglveien/Ishallen, Ski idrettspark, Kommunalteknikk og Vevelstad stasjon. Rådmannen kommer 
tilbake med egen sak med forslag til avgiftstidsrom og priser. 
 
 
Oppvekst 

 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Oppsøkende tjeneste           -250  
Reversering av vedtak KST 180/17 Ettermiddagshjem           -600  
Spesialpedagogisk team, vakant stilling                 -500  
Omlegging ekstra støtte og hjelp, Oppvekst        -2 000  
Reversering av vedtak KST 180/17 Søskenmoderasjon SFO/bhg.           -2 200  
Reversering av vedtak KST 180/17 Inntektsdifferensiering SFO         -2 000  
Reversering av vedtak KST 180/17 Veiledning foresatte                 -900  
Tilpasning kapasitet, barnehage              -4 600  

 
1.24 Oppsøkende tjeneste 
Det har vært satt inn ekstra ressurs innenfor Oppsøkende tjeneste. Rådmannen foreslår at ekstra 
styrking ikke videreføres etter at avtalen går ut i juni. 
 
1.25 Reversering av vedtak KST 180/17 Ettermiddagshjem 
Ettermiddagshjemmene har vært nyttige tiltak for barn og unge i Ski kommune i mange år. Det er 
behov for å utvikle mer tidsriktige og hensiktsmessige tiltak i nærmiljøet til barn og unge i samsvar 
med Strategiplan for Oppvekst. Det er et mål om å satse ytterligere på forebyggende innsatser 
der barn og unge oppholder seg, eller ytterligere foreldreveiledning. Det foreslås å avvikle 
Ettermiddagshjem slik tiltaket er i dag, fra høsten 2018. 
 
1.26 Spesialpedagogisk team, vakant stilling 
Innsparingen er knyttet til vakant stilling i Spesialpedagogisk team i Pedagogisk virksomhet. 
 
1.27 Omlegging ekstra støtte og hjelp, Oppvekst 
Rådmannen foreslår å omgjøre måten ekstra bistand og hjelp tildeles. Spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning må samordnes i større grad enn i dag. Dette stiller store krav til barnehagene 
og SPT, og til skolene om å lage større grupper og derav redusere antall pedagogtimer/lærertimer 
uten at dette går utover antall timer det enkelte barn eller elev skal ha. I de barnehagene og 
skolene som har få barn eller elever med spesialpedagogisk tiltak vil en slik samordning være mer 
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utfordrende å gjennomføre enn i barnehager og skoler med flere barn på hver avdeling eller på 
hvert trinn. 
 
1.28 Reversering av vedtak KST 180/17 Søskenmoderasjon SFO/bhg. 
Tiltaket er ikke igangsatt. Rådmannen anbefaler å ikke igangsette dette tiltaket nå på grunn av 
kommunens økonomiske situasjon.  
 
1.29 Reversering av vedtak KST 180/17 Inntektsdifferensiering SFO 
Tiltaket er ikke igangsatt. Rådmannen anbefaler å ikke igangsette dette tiltaket nå på grunn av 
kommunens økonomiske situasjon. 
 
1.30 Reversering av vedtak KST 180/17 Veiledning foresatte 
Tiltaket er ikke igangsatt. Rådmannen anbefaler ikke igangsettelse av tiltaket nå på grunn av 
kommunens økonomiske situasjon. 
 
1.31 Tilpasning kapasitet, barnehage 
Tiltaket innebærer tilpasning til reelt behov for barnehageplasser med dagens bemanningsnivå. 
 
 
Velferd 

 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Inntekter, ressurskrevende brukere              -2 400  
Reduksjon omsorgslønn              -1 000  
Tilpasning statlig tilskudd, avdeling for demens       -1 000  
Bortfall husleie 700  
Vakant stilling, Samhandlingsenheten              -650  

 
1.32 Inntekter, ressurskrevende brukere 
Kråkstadtunet omsorgsboliger vil få etterbetalt refusjon for ressurskrevende brukere for 2017. 
Rammen justeres tilsvarende. 
 
1.33 Reduksjon omsorgslønn 
Prognosene ser ut til gi mindre utbetalinger enn antatt. Budsjettet for omsorgslønn reduseres 
tilsvarende. 
 
1.34 Tilpasning statlig tilskudd, avdeling for demens 
Solborg har mottatt statlig tilskudd til drift av avdeling for personer med demens. Rådmannen 
foreslår at den opprinnelige driftsrammen til denne avdelingen reduseres da denne inntekten ikke 
har vært hensyntatt i budsjettet.  
 
1.35 Bortfall husleie 
Som følge av at kommunen har kjøpt Ski sykehus, reduseres husleiekostnader for 
daglegevakten, som tidligere ble betalt til A-hus.  
 
1.36 Vakant stilling, Samhandlingsenheten 
Tiltaket er knyttet til vakant stilling i Samhandlingsenheten. 
 
Samfunn 

 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Renteinntekter, VAR-området -3 955 
Utbytte fra Westgaarden As            -1 000  
Forskyve driftsmessige vedlikeholdsoppgaver              -1 000  
Reversere vedtak KST 62/17 Bekjempelse av brunsnegl             -250  
Reversere vedtak KST 180/17, tilskudd til lag og foreninger          -100  
Eikeliveien barnehage, forsinket oppstart                 -400  
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1.37 Renteinntekter, VAR-området 
Renteøkning på lån tilhørende selvkostområdet må dekkes i form av økt inntekt. Det er lagt inn en 
forventet inntektsøkning på VAR-området tilsvarende 4 mill. kroner i 2018. 
 
1.38 Utbytte fra Westgaarden As 
Det forventes utbytte fra det kommunalt heleide Westgaarden AS anslått til 1 mill. kroner. 
 
1.39 Forskyve driftsmessige vedlikeholdsoppgaver 
Planlagte vedlikeholdsoppgaver, som innvendig og utvendig maling av barnehager og andre 
formålsbygg, som normalt belastes driftsbudsjettet utsettes. 
Dessuten utskifting av gulvbelegg og andre flater.  
 
1.40 Reversere vedtak KST 62/17 Bekjempelse av brunsnegl 
I KST 62/17 ble det vedtatt midler til bekjempelse av brunsnegl. Rådmannen foreslår å reversere 
dette tiltaket. 
 
1.41 Reversere vedtak KST 180/17, tilskudd til lag og foreninger 
Redusert tilskudd på kr 100 000 gir mindre i aktivitetsstøtte til lag og foreninger. 
 
1.42 Eikeliveien barnehage, forsinket oppstart 
Som følge av forsinket oppstart av Eikeliveien barnehage reduseres tilhørende FDV-utgifter.  
 
 
Virksomhetsovergripende 
 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Netto endring pensjonspremie og premieavvik -5 002 
Lønnsoppgjør, mindreutgift              -4 000  

 
1.43 Avsatt pensjonspremie, merinntekt 
Det foreligger nye GKRS-beregninger av budsjett 2018 for premieavvik og amortisering av 
premieavvik fra pensjonsselskapene per april 2018. Premieavviket justeres i henhold til oppdaterte 
GKRS fra pensjonsselskapene per april 2018.  
 
1.44 Lønnsoppgjør, mindreutgift 
Lønnsoppgjør nedjusteres i henhold til enighet i kommuneoppgjøret. Partene har kommet til 
enighet om 2,8 prosent lønnsvekst. Kommunen har budsjettert med 3 prosent lønnsvekst og vil 
således få en besparelse knyttet til delårsvirkning for 2018. 
 
 
Overordnede konti 
 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Skatteinntekt, merinntekt         -35 967  
Renter, balansekonto, merinntekt             -3 900  

 
1.45 Skatteinntekt, merinntekt 
På bakgrunn av siste prognosemodell og lokal skatteinngang så langt i 2018 oppjusteres forventet 
skatteinntekt. 
 
1.46 Renteinntekter, mindreinntekter 
Renteinntektene per 1. tertial ligger an til å gi en mindreinntekt ved årsslutt på om lag 0,5 mill. 
kroner. Innskuddsrenten, som følger 3 mnd. NIBOR med et fast påslag ligger om lag 0,24 
prosentpoeng høyere enn budsjettert. At det likevel ble lavere inntekter skyldes en del lavere 
likviditet enn forutsatt ved utgangen av perioden. Dette har blant annet sammenheng med at 
kommunen i april innfridde 200 mill. kroner av kommunens ubrukte lånemidler. 
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1.47 Renter, balansekonto, merinntekt 
Tiltaket gjelder påløpte renter fra årsavslutning 2016 som ikke ble tilbakeført ved årsavslutning  
2017. Dette gir en inntekt i 2018. 
 
 

2. Investeringer 
På bakgrunn av nedenstående gjennomgang, foreslås netto budsjettramme for investeringer i 
2018 økt med 12,4 mill. kroner til 932 mill. kroner.  
 
Følgende investeringsprosjekter er vurdert særskilt (alle tall er eksklusiv merverdiavgift): 

 
Særskilt vurdering av behov for videreføring av mer-/mindreforbruk påløpt i 2017 til 2018, sum 
35 mill. kroner 
Særskilte vurderinger knyttet til mer-/mindreforbruk påløpt i 2017 som foreslås videreført til 2018. 
Dette gjelder prosjekter som i utgangspunktet er unntatt kommunens prinsipper om videreføring. 
Budsjettmidlene er tidligere vedtatt og endrer ikke prosjektets totale bevilgning. 

 
2.1. 71000 IKT-investeringer: 3,3 mill. kroner 
Det anbefales å videreføre mindreforbruk 2017, 3 326 480 kroner, til 2018. Dette er utgifter som er 
blitt forskjøvet på grunn av Nordre Follo-samarbeidet. Budsjett 2018 blir om lag 6,5 mill. kroner. 

 
2.2. 75070 Kjøp og salg av utleieboliger: 18,9 mill. kroner 
Det anbefales å videreføre mindreforbruk 2017, 18 951 035 kroner, til 2018 til eventuelt kjøp av 22 
boenheter i Tyttebærlia på Bøleråsen. Minimum 7 mill. kroner bør videreføres, som kan knyttes til 
salg av to boliger i 2016 (prestebolig og bolig på Langhus senter). Budsjett 2018 blir om lag 
39 mill. kroner. 

 
2.3. 75131 VA prosjekter utenfor tiltaksplan VA: 10,4 mill. kroner 
Det anbefales å videreføre mindreforbruk 2017, 10,39 mill. kroner, til 2018. Tilleggsbevilgning i 
KST 133/17 på 12 mill. kroner ble vedtatt sent på året i 2017 og det var derfor ikke mulig å få 
igangsatt nok tiltak. Arbeidene er godt i gang i 2018, og videreføringen vil hovedsakelig gå til en 
hastesak i forbindelse med utbyggingen av Langhus gård. Vanntrykket/vannforsyningen er for 
dårlig i nærområdet og må utbedres. Det er kostnadseffektivt å samtidig gjøre tiltak på spillvann 
og overvann i området. Gjennomføring av tiltaket er iht. boligbyggeprogrammet i Ski. Budsjett 
2018 blir om lag 27,7 mill. kroner. 

 
2.4. 77007 Kommunale bygg, oppgradering: 2,4 mill. kroner 
Det anbefales at merforbruk 2017, 2 375 637 kroner, ikke videreføres til 2018. Dette for å kunne 
overholde vedtatt vedlikeholdsplan. Budsjett 2018 blir om lag 34,4 mill. kroner. 

 

 
Behov for tilførsel av budsjettmidler i 2018, sum 9,0 mill. kroner 
Dette er behov som ikke er tidligere vedtatt, og som isolert sett øker total prosjektbevilgning for 
2018. 
 
2.5. 75003 Solborg 1956-bygget: 2 mill. kroner 
Det anbefales en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner som følge av ny el-forskrift (NEK 900) til el- 
og brannsikkerhet, til heis og tak. Ved tilknytning av nytt heishus måtte eksisterende tak og 
brannseksjonsvegger oppgraderes til nye brannforskrifter iht. TEK 17. Plassen foran nytt heishus 
oppgraderes/tilpasses universell utforming etter krav i TEK 17. Prosjektet foreslås tilført midler og 
ny total budsjettramme blir 34,5 mill. kroner.  

 
2.6. 75135 Eikeliveien barnehage (A): 3 mill. kroner 
Det anbefales en tilleggsbevilgning på 3 mill. kroner. I forhandlinger med entreprenør og med 
fokus på fremdrift kom ikke kommunen i mål med bevilget ramme. Budsjett 2018 blir om lag 
46,1 mill. kroner. 
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2.7. 76000 Biler, maskiner og utstyr VA: 2,6 mill. kroner 
Det anbefales en tilleggsbevilgning på totalt 2,6 mill. kroner.  
Bevilgningen vil benyttes til innkjøp av en ny gravemaskin 1,9 mill. og kjøp av teletiner til 0,7 mill. 
kroner dette legger til rette for å kunne fortsette gravearbeid også ved tele om vinteren.  
Budsjett 2018 blir om lag 4 mill. kroner. 
 
2.8. 76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei: 1,5 mill. kroner 
Det anbefales en tilleggsbevilgning på 1,5 mill. kroner til tømming av sandfang langs kommunale 
veier. Fylkesmannen har pålagt alle kommuner å tømme samtlige sandfang langs kommunale 
veier innen 1.6.2018. Det er påvist stort potensiale i redusert forurensning til bekker og vassdrag 
dersom det gjennomføres planlagt og tilstrekkelig hyppig tømming fra sandfangene. Ski kommune 
har omtrent 2 000 sandfang og det gjenstår behov for tømming av en del sandfang som ikke har 
blitt uført knyttet til årets vinter. Fylkesmannen har også pålagt kommunene å lage en plan for 
tømmefrekvens for alle slukene. Det benyttes eksisterende rammeavtale ved tømming av slukene. 
Budsjett 2018 blir om lag 14,8 mill. kroner. 
 
 
Behov for å opprette nytt prosjekt med tilførsel av budsjettmidler i 2018, sum 23 mill. kroner 
Dette er behov som ikke er tidligere vedtatt, og som isolert sett øker total prosjektbevilgning for 
2018. 

 
2.9. NY 75179 Nordre Follo, nye investeringer: 23 mill. kroner 
Det anbefales å opprette et nytt investeringsprosjekt med total prosjektbevilgning på 193 mill. 
kroner i hele planperioden. Dette er Ski kommune sin halvdel. Rådmannsmøtet har 19.4 besluttet 
å bevilge 386 mill. kroner til IKT, arkiv, matrikkel, HR/økonomi, eiendom og samlokalisering, som 
skal fordeles likt på kommunene Oppegård og Ski. Se eget notat. Herav legges 23 mill. kroner i 
2018 og 170 mill. kroner fordeles likt over planperioden 2019-2022. Budsjett 2018 blir 23 mill. 
kroner. 

 
 

Omdisponering av tidligere vedtatte budsjettmidler, mellom prosjekter: sum 1,2 mill. kroner 
Dette er behov som er tidligere vedtatt, og som ikke endrer total prosjektbevilgning for 2018. 
 
2.10.  75178 Eikeliveien barnehage, inventar og utstyr: 1,2 mill. kroner 
Det anbefales at midler til inventar og utstyr skilles ut i et eget prosjekt 75178 Eikeliveien 
barnehage, inventar og utstyr fra hovedprosjekt 75135 Eikeliveien barnehage. Budsjett 2018 blir 
1,2 mill. kroner. 

 

 
Forskyvning av budsjettmidler ut i tid fra 2018: sum -51,5 mill. kroner 
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett reduserer total prosjektbevilgning for 
2018, men øker prosjektbevilgningen for senere år. 
 
2.11. 75136 Barnehage B: 7 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 6,997 mill. kroner ut i tid til 2022, på grunn av 
forslag om utsatt fremdrift iht. "DP4 - Befolkningsutvikling og investeringer". Budsjett 2018 blir 0 
kroner. 
 
2.12. 75137 Barnehage C: 7 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 6 994 515 kroner ut i tid til 2022, på grunn av 
forslag om utsatt fremdrift iht. "DP4 - Befolkningsutvikling og investeringer". Budsjett 2018 blir 0 
kroner. 
 
2.13. 75139 Ambulansestasjon, nybygg: 17 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 17 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forsinket fremdrift. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
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2.14. 75140 Institusjon for psykiske lidelser: 8,5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 8,5 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forsinket fremdrift. Budsjett 2018 blir 1,5 mill. kroner. 
 
2.15. 75142 Avlastningsboliger: 10 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 9,985 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forsinket fremdrift. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.16. 75143 Barnehage D: 2 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 2 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forsinket fremdrift. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
Reduksjon av budsjettmidler i 2018: sum -5,7 mill. kroner 
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett reduserer total prosjektbevilgning for 
2018. 
 
2.17. 75166 Ski vest, ny ungdomsskole: -0,5 mill. kroner 
Det anbefales å trekke inn budsjettbevilgning for 2018, om lag 0,5 mill. kroner, på grunn av forslag 
om forskjøvet ferdigstillelse i rammesaken. 
 
2.18. 76508 Biler, maskiner og utstyr VIP: -5 mill. kroner 
Det anbefales at 5 mill. kroner som var tenkt brukt til to store hjullastere på Gran deponi trekkes 
inn, da tiltaket på Gran er avsluttet. Budsjett 2018 blir om lag 4,6 mill. kroner. 

 
2.19. 77901 Geodata, FKB-kartlegging: -0,24 mill. kroner 
Det anbefales at 240 000 kroner trekkes inn, da disse kostnadene nå klassifiseres som 
driftsutgifter. Prosjektet avsluttes. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
 

Økonomiske konsekvenser:  
Det vises til omtale av økonomi under sakens vurdering og konklusjon. 
 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling. 
 
 

Konklusjon: 
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort om kommunens økonomiske situasjon, og for å sikre 
et mer realistisk budsjett, foreslår rådmannen at det gjennomføres budsjettjusteringer som vist i 
påfølgende tabell. 
 
Øvrige merforbruk som vist i tertialmeldingen forutsettes dekket gjennom tilpasning av driften 
innenfor virksomhetenes allerede vedtatte rammer for 2018. 
 

Endringer i driftsbudsjettet 2018 
 

Nye budsjettbehov     2018 
Reversere vedtak KST 180/17 Konsulentbruk 5 500 
Reversere vedtak KST 180/17 Omstilling/effektivisering 5 500 
Avlasterdommen, Familiens hus 1 000 
Barnevern 1 500 
Avlasterdommen, Miljøarbeidertjenesten 1 500 
Brukerstyrt personlig assistent 2 300 
Kjøp av plasser 5 000 
Overliggerdøgn Ahus 700 
Økt aktivitetsnivå, Hjemmetjenesten 4 200 
Økt omsorgsbehov, mottaksavdeling 2 000 
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Reversering inntektskrav Gran/SI1 3 500 
Snøbrøyting 2 400 
Basisdrift vei og park 2 900 
Ski sykehus, FDV utgifter 11 020 
Ladestasjoner, strøm og service  670 
Andre generelle statstilskudd, mindreinntekt 1 600 
Avdrag, merutgifter 4 342 
Rammetilskudd, mindreinntekt 8 959 
Avsetning til disposisjonsfond 7 491 
Renteøkning, merutgifter 11 392 

Sum nye budsjettbehov 83 474 

 

Finansiering      2018 
Husleie, Ski sykehus              -7 600  
Strømsparing                  -500  
Inntekter, parkering kommunale plasser              -1 000  
Oppsøkende tjeneste                  -250  
Reversering av vedtak KST 180/17 Ettermiddagshjem                  -600  
Spesialpedagogisk team, vakant stilling                  -500  
Omlegging ekstra støtte og hjelp, Oppvekst               -2 000  
Reversering av vedtak KST 180/17 Søskenmoderasjon SFO/bhg.               -2 200  
Reversering av vedtak KST 180/17 Inntektsdifferensiering SFO               -2 000  
Reversering av vedtak KST 180/17 Veiledning foresatte            -900  
Tilpasning kapasitet, barnehage          -4 600  
Inntekter, ressurskrevende brukere         -2 400  
Reduksjon omsorgslønn         -1 000  
Tilpasning statlig tilskudd, avdeling for demens          -1 000  
Redusert husleie                 -700  
Vakant stilling, Samhandlingsenheten           -650  
Renteinntekter, VAR-området -3 955 
Utbytte fra Westgaarden As           -1 000  
Forskyve driftsmessige vedlikeholdsoppgaver              -1 000  
Reversere vedtak KST 62/17 Bekjempelse av burot                  -250  
Reversere vedtak KST 180/17, tilskudd til lag og foreninger -100  
Eikeliveien barnehage, forsinket oppstart -400  
Netto endring pensjonspremie og premieavvik -5 002 
Lønnsoppgjør, mindreutgift           -4 000  
Skatteinntekt, merinntekt              -35 967  
Renter, balansekonto, merinntekt               -3 900  

Sum finansiering            -83 474  

 
Endringer i investeringsbudsjettet 2018, jf. også omtale av det enkelte prosjekt under sakens 
vurdering: 
 

Eksisterende vedtak per 30.4.2018 Beløp i kr 

Opprinnelig vedtatt budsjett for 2018 iht. BHP 2018-2021             706 935 000  
Videreføringer fra 2017 til 2018, iht. kommunens 
prinsipper             210 177 683  

Egne saker vedtatt i Kommunestyret våren 2018                 2 550 000  

Sum eksisterende vedtak per 30.4.2018             919 662 683  

  Nye vedtak iht. saksfremstilling   

Videreføringer fra 2017 til 2018, særskilte vurderinger               35 043 152  

Tilleggsbevilgninger               9 000 000  

Nye investeringer, inkl. omdisponeringer               23 000 000  

Flytting ut i tid, fra 2018             -51 476 515  
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Reduserte bevilgninger               -5 740 000  

Sum økning ved nye vedtak 1. tertial 2018               9 876 637  

  Forslag til ny ramme for investeringsbudsjett 2018             929 539 320  

 
 
Bruk av lån som finansieringskilde og ramme for låneopptak, justeres tilsvarende. 
 
 

Ski, 30.5.2018 
 
 

Jane Short Aurlien 
rådmann 

Kjell Sæther 
kommunalsjef 

 
Vedlegg som følger saken:  
  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@nordrefollo.kommune.no 

Postboks 510 Strandliveien 1 66819090  www.nordrefollo.kommune.no 
1411 Kolbotn 1410 Kolbotn    

 

 
  
  
  
  
  
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat ( FIKS )  
Postboks 195 
 
1431 ÅS 
 
 

  
  

  

  
  
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat ( FIKS )  
Postboks 195 
 
1431 ÅS 

  
  

   
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: TOVNAE  038 08.06.2018 
Saksnr.: 18/43-4 
 
 

_ 

Svar - Henvendelse vedrørende status for utredning av sekretariatsordning for 

kontrollutvalget 
  
Vi viser til informasjonsbrev fra Fellesnemnda som er sendt til alle våre selskaper og samarbeid.  

  

Når det gjelder sekretariatsordning for kontrollutvalget spesielt, så er det fremmet en sak om 
fullmakt til Fellesnemnda til å fatte vedtak  om denne ordningen. Saken skal opp i de respektive 

kommunestyrene i juni. 

I etterkant av dette, vil det bli fremmet en sak om utredning av sekretariatsordning.  Sak om dette 

kan forventes fremlagt til høsten. 

 

 

 

Med hilsen 
 
 
Tove Næs 
Rådgiver Ski kommune 
Nordre Follo 
 
 
    
    
    
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Kopi:  
Vedlegg:  
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Sakspapir 
 
                                                         Dato: 27.04.2018   

Utvalg Møtedato Saknr  

Fellesnemnd arbeidsutvalg 02.05.2018 23/18 
 

Sbh: Tove Næs Ark: 038 18/43-1 

 
 
Sak  23/18 
Utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget Nordre Follo kommune og delegering av 
myndighet til Fellesnemnda  
 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelse fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune av 13.6.2017  
Avtale om Nordre Follo kommune 
 
  
 
Administrasjonssjefens innstilling: 
Under forutsetning av vedtak i Oppegård og Ski kommunestyrer: 
1. Det inngås avtale med settesekretariat som skal utrede og anbefale sekretariatsordning for 

Nordre Follo kommune.  
 

2. Fellesnemnda gis myndighet til å vedta sekretariatsordning for Kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune etter innstilling fra Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski.   

 
3. Saken fremmes for kommunestyrene i Oppegård og Ski for endelig vedtak.   
 
 
 
 
Saksutredning: 
Sammendrag  
Fra 2020 må kommunestyret i Nordre Follo sørge for sekretærbistand til Kontrollutvalget for Nordre 
Follo kommune. Administrasjonssjefen anbefaler at kommunestyrene i Oppegård og Ski delegerer til 
Fellesnemnda å sørge for utredning og vedtak om sekretariatsløsning. Vedtak om sekretariatsløsning 
skjer etter innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski.   
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Med bakgrunn i henvendelse fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune om utredning av 
revisjonsordning og sekretariat for Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune vedtok  
Fellesnemnda følgende i sak 20/ 2017: 
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1.  Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av 
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.  
 
2.  Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for 
koordinering av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes 
innstilling om ordning for kontrollutvalgssekretariat. 

 
Administrasjonssjefen forstår pkt 2 som en bestilling av forslag til prosess for vurdering og 
anbefaling av sekretariatsordning for kontrollutvalget for Nordre Follo kommune. Sekretariat for 
kontrollutvalgene løses i dag gjennom et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
(FIKS).  Alle Follokommunene deltar i dette samarbeidet. 
 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har gitt daglig leder av kontrollutvalgssekretariatet i Follo (FIKS) 
i oppdrag å utrede revisjonsordning.  Denne forventes å foreligge før sommeren 2018.  
Kontrollutvalget innstiller til Fellesnemnda om valg av revisjonsordning for Nordre Follo. 
Fellesnemnda beslutter revisjonsordning for Nordre Follo, jf. reglement for Fellesnemnda § 4, f. 
 
Utredning og vedtak om sekretariat for Kontrollutvalget i Nordre Follo er ikke omtalt i avtalen om 
Nordre Follo eller sak om delegering av myndighet til Fellesnemnda. Det må derfor fremmes en 
likelydende sak til begge kommunestyrene for å starte arbeidet.  Oppgaven kan på samme måte som 
for revisjon delegeres til Fellesnemnda, jf. inndelingslova § 26 (5). 
  
Om sekretariatsordning for kontrollutvalget: 
Iht. kommunelovens § 77 nr. 10 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
Bestemmelsen er nærmere utdypet i forskrift for kontrollutvalg § 20, og i tillegg har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gitt nærmere kommentarer i kontrollutvalgsboken fra 2015: 

«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- og 
kontrollfunksjon på en god måte. 
 
Sekretariatets hovedoppgaver er bl.a. 
• lage og sende ut møteinnkalling 
• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling 
• praktisk tilrettelegging av møter 
• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene 
• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert 
• følge opp vedtakene i kontrollutvalget 
 
I tillegg kommer arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, møteprotokoller og 
korrespondanse.  
Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen arkivdel for kontrollutvalget som 
tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter.  
Ansvaret for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen 
ikke ligger under administrasjonssjefens myndighetsområde. 
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, gjennom: 
• interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner 
• interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 
• vertskommunemodell basert på koml. § 28 c 
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• ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget 
• kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et 
revisjonsselskap som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen)» 

 
Hjemmelsgrunnlag  
Kommuneloven § 77, inndelingslova § 26 (5), Avtale om Nordre Follo og reglement for fellesnemnda 
§ 4 f. 
 
Konsekvenser 

o Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det kan påløpe kostnader til å utrede framtidig ordning og utarbeide sak med innstilling. 

o Konsekvenser for folkehelse 

ingen 

o Konsekvenser for miljø 

ingen 

o Konsekvenser for barn og unge 

ingen 

 

Vurderinger, alternativer og begrunnelser 

Valg av sekretariatsordning for Kontrollutvalget i Nordre Follo kan få betydning for framtidig 
organisering av kontrollutvalgssekretariatet i Follo (FIKS). Det er en fordel for arbeidet i prosjekt 
Eierskap og interkommunale selskaper at sekretariatsordningen avklares så tidlig som mulig, og ikke 
venter til kommunestyret for Nordre Follo er konstituert.   

 

Delegering av myndighet: 

Å etablere sekretariatsordning for kontrollutvalget er et ledd i forberedelsen til ny kommune, og en 
oppgave som kan delegeres til Fellesnemnda etter Inndelingslova § 26.  Inndelingslova gir adgang til 
å delegere myndighet til å fatte vedtak om sekretariatsordning for kontrollutvalget til fellesnemnda 
etter innstilling fra kontrollutvalget: 

Inndelingslova § 26, 5. ledd: 

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

Administrasjonssjefen anbefaler at myndighet til å fatte vedtak om sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune delegeres til Fellesnemnda.   

Det må tas høyde for at Fellesnemnda kan være uenig i innstillingen fra kontrollutvalgene, eller at 
kontrollutvalgene fremmer ulike innstillinger.  I myndigheten til å fatte vedtak ligger det en adgang 
til å fatte et vedtak som ikke samsvarer med innstillingen(e).  Fellesnemnda må foreta en samlet 
vurdering og fatte et vedtak som dekker kontrollutvalgets behov i den nye kommunen. 
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Dersom kommunestyrene ikke delegerer myndighet til Fellesnemnda, må kontrollutvalgenes 
innstilling om sekretariatsordning vedtas i begge kommunestyrer. Dersom kommunestyrene treffer 
ulike vedtak må sekretariatsordning vedtas av kommunestyret for Nordre Follo. 
 
Utredning: 

Kontrollutvalgenes innstilling vedrørende sekretariatsordning, må basere seg på en utredning.  Dette 
kan løses på flere måter: 

a) settesekretariat: 

Norges Kommunerevisorforbund anbefaler at man benytter et settesekretariat til å forberede sak 
om sekretariatsordning for kontrollutvalgene.  Dette kan f.eks. være et av de andre sekretariatene i 
geografisk nærhet.  

b) arbeidsgruppe: 

Et annet alternativ er å nedsette en arbeidsgruppe med bl.a. kontrollutvalgslederne i Oppegård og 
Ski. Da det skulle utredes sekretariatsordning for Agder (14 kommuner og 2 fylkeskommuner) i 2012, 
ble det etablert en arbeidsgruppe der bl.a. leder av tre av kontrollutvalgene deltok.  KS Agder 
ivaretok sekretærfunksjonen. 

c) eksternt tjenestekjøp: 

Det kan også være et alternativ å kjøpe utredningstjenesten som en konsulenttjeneste. 

 

Det er viktig å involvere kontrollutvalgene for å ivareta deres lokalkunnskap og behov på en god 
måte. 

 

Prosess: 

Administrasjonssjefen foreslår følgende prosess for utredning og vedtak om sekretariat for 
Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune: 

 

 

 

 

 

Anbefaling 
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«Fremforhandler nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller 
samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og 
interkommunale selskaper»  
 
Konsekvenser 

o Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er behov for administrative ressurser som kan tilrettelegge arbeidet, samt eventuell 
konsulentbistand ved behov.  
 
o Konsekvenser for folkehelse 

Ikke aktuelt 
o Konsekvenser for miljø 

Ikke aktuelt 
o Konsekvenser for barn og unge 

Ikke aktuelt 
 

Vurderinger, alternativer og begrunnelser 

Fellesnemnda har vedtatt at forhandling av nye selskapsavtaler gjennomføres før sak om fremtidig 
deltakelse i selskapet legges frem til politisk behandling, slik at ny avtale kan følge saken.  

Administrasjonssjefen legger til grunn at slike forhandlinger vil gjennomføres med de øvrige 
eierrepresentantene, dvs. ordførerne. Det anbefales derfor at leder og nesteleder i fellesnemnda 

utgjør forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget kan evt. suppleres med ytterligere 
medlemmer fra Fellesnemnda ved behov. 

Administrasjonssjefen sørger for administrative ressurser til å bistå forhandlingsutvalget med 
forberedelse og gjennomføring av forhandlingene.  

Det anbefales at forhandlingsutvalget holder Fellesnemnda løpende orientert om pågående 
forhandlinger og at forslag til nye selskapsavtaler legges fram for Fellesnemnda sammen med 
behandling av sak for det enkelte selskap.  

Kommunestyrene i Oppegård og Ski treffer vedtak knyttet til oppsigelse eller endring av 
eksisterende avtaler om interkommunalt samarbeid, fordi det fram til 2020 er Ski og Oppegård 
kommuner som er avtaleparter i selskapene. Etter at nytt kommunestyre er konstituert høsten 2019, 
vil kommunestyret i Nordre Follo ha vedtaksmyndigheten. 

 

Anbefaling 

Administrasjonssjefen anbefaler at Fellesnemnda oppretter et forhandlingsutvalg for å forhandle 
endringer i interkommunale selskapsavtaler.   
 
Administrasjonssjefen anbefaler at leder og nestleder av fellesnemnda utgjør forhandlingsutvalget.  
 
Gro Herheim 
administrasjonssjef 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Fellesnemnd arbeidsutvalg   
Møtedato: 02.05.2018 
Sak: 23/18  

 
Resultat: Tilbakesendt for ny utredning 
 
Arkivsak: 18/43-2 
Tittel: Saksprotokoll - Utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget Nordre 

Follo kommune og delegering av myndighet til Felle  
 

Fellesnemnd arbeidsutvalgs vedtak 02.05.2018 

Saken sendes tilbake for ny utredning. 
 

 

Etter dette lyder Fellesnemnd arbeidsutvalgs vedtak slik: 
Saken sendes tilbake for ny utredning. 
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09.00 – 10.00 Registrering & kaffe

10.00 – 10.10 Åpning – Når vil vi si  «Vi i Viken»? | Tage Pettersen

10.10 – 11.00 Fra «E-18 kommunene» til en ny Østfold-perle  -
er god internkontroll underveis en fartsbrems eller 
olje i maskineriet? | Georg N Smedhus, 

11.00 – 12.00 Kommunesammenslåing – Hva med 
kontrollutvalget? Spiller det noen rolle? |
Gudrun Haabeth Grindaker

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Kommunereformen sett med et (kritisk) 
forskerblikk | Geir Vinsand

13.45 – 14.00 Pause
14:00 – 14:45 Kommunesammenslåinger i region Viken – Er 

forutsetningene for å lykkes tilstede? | Geir Vinsand

14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning | Dag Robertsen

Regional høstkonferanse                      
Sarpsborg, 23. oktober 2018 | #fkt2018
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Tage Pettersen Tage er stortingsrepresentant  og tidl. ordfører i 
sammenslåingskommunen Moss. Han er også leder i 
kontrollutvalget i Moss. 

Georg N 
Smedhus

Georg kommer fra rådmannsstillingen i Buskerud og 
han er nå prosjektleder for nye Indre Østfold kommune 
og rådmann der fra 2020. 

Gudrun Haabeth 
Grindaker

Gudrun er  tidligere rådmann i nye Sandefjord 
kommune. Nå driver hun sitt eget konsulentbyrå 
«Gudrun H Grindaker AS»

Geir Vinsand Geir driver NIVI-analyse som har omstillinger og 
reformer i kommunesektoren som sitt kjerneområde. 
Geir har jobbet mye med kommunereformen. 

Quality Hotel Sarpsborg

Forelesere | 23. oktober 2018

Dag Robertsen      Dag er nestleder i kontrollutvalget i Moss og nestleder 
i Forum for Kontroll og tilsyn
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Tidspunkt 23. oktober 2018
Kl. 10.00 – 15.00 (registrering fra kl. 09.00)

Hotell Quality Hotel Sarpsborg

Deltakeravgift • medlemmer: kr 1 150
• ikke-medlemmer: kr 1 350

Påmeldingsfrist 10. september 2018

Bindende påmelding via FKTs nettside 

Ev. avbud Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det 
belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 + FKTs 
eventuelle kostnader til hotellet. Avbud siste 14 dager før 
konferansen gir full deltakeravgift.

www.fkt.no |   www.twitter.com/fkt_no

Det tas forbehold om endringer i programmet. 
Timeplanen er veiledende.

Praktisk informasjon

Regional høstkonferanse 2018
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KONTROLLUTVALGET  

I SKI KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 11.6.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 januar FIKS KU 22.1.18  

2. Retningslinjer for utvalget juni FIKS KU 28.11.17  

3. Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres etter hvert KU-møte  

4. Møteplan     

 (møtene starter kl. 18:00)  FIKS Møter 1.halvår:  

22.1 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

5.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

19.3 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

14.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

11.6 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

 

Møter 2.halvår: 

4.9 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

16.10 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

25.10 – Faglig forum 2018 

27.11 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

 

Gjennomført 

Utsatt 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

6. Fellesmøter med Oppegård KU     

 18.1.18 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

7. Kommunens årsmelding og årsregnskap:     

 Kommunens årsmelding og årsregnskap 2017  Rådmann KU 14.5.18  

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR KU 14.5.18  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 14.5.18  
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018)  Mai 2018 Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018)  Sep 2018 Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17- 30.04.18) Mai 2018 FDR   

 Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17) Nov 2017 FDR KU 28.11.17  

 Revisjonsstrategi 2017 Aug 2017 FDR KU 17.10.17  

 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2017 Mars  FDR   

10. Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

2016 FIKS KU 20.9.16 KST 09.11.16 

11.  Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontroll 2016 FDR KU 24.1.17 KST 15.02.17 

 Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken 2017 FDR  KU 20.03.17 

KST 15.05.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 1. Byutvikling  FDR KU 17.10.17 KST 13.12.17 

 2. Eiendomsforvaltning  FDR KU 19.3.18 – FR rapport  

 3. Innkjøp Kommunale anskaffelser  FDR KU 22.1.18 – FR rapport KST 14.2.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 1. Integrering av flyktninger  FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger 

KU 22.1.18 - Prosjektplan 

 

 2. Ressurskrevende brukere  FIKS/FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger  

 3. Follo landbrukskontor  FIKS/FDR KU 19.3.18 (prosjektplan til orientering)  

 4. EMPO AS   FIKS/FDR KU 28.11.17 - Tema 

KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger 

 

14. Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:     

 Vann og avløp 28.4.16 Rådmann KU 20.03.17 KST 15.05.17 

 Beredskap 2.6.16 og  

2.12.16 

Rådmann KU 13.12.16 KST 18.1.17 

 Omorganisering, økonomi og IKT (2016) 7.3.17 Rådmann KU 22.1.18 KST 14.2.18 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016) 12.4.17 Rådmann KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av 

anbefaling g) 

KU 19.3.18  

KST 29.3.17 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Internkontroll (2017) 15.8.17 Rådmann KU 5.9.17 KST 27.9.17 

 Kunstisflaten/møteplassen (2016) 15.5.18 Rådmann KU 11.6.18  

15. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September  FDR/FIKS KU 05.09.17 KST 13.12.17 

16. Overordnet analyse og 

Plan selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS KU 20.9.16 KST 12.10.16 

17. Andre undersøkelser/oppfølginger:     

 Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16) Våren 2017 Rådmann KU 14.5.18 - Etterspurt  

 Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak 2017 Rådmann KU 14.5.18 - Etterspurt  

 Fellesmøte med Follo landbrukskontor  ÅS KU/FIKS 7.2.17 7.2.17 

 Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24  FIKS 24.1.17 24.1.17 
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